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АКТИВНОСТИ НА СЗПМ

Ка ли на С. Ан до но ва

На 21 де кем ври 2015 го ди на, со -
бра ни е то на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри на Ма ке до ни ја ја одр жа
сво ја та вто ра сед ни ца во нов со став. 

На сед ни ца та со ко ја ра ко во де ше
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, беа до не се ни зна чај ни до ку мен ти
и од лу ки. 

Нај пр во во вед но из ла га ње за пред -
лог-ста ту тар на та од лу ка за из ме ни и до -
пол ну ва ња во ста ту тот на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке -
до ни ја да де пре тсе да те лот на ко ми си -
ја та за ста ту тар ни пра ша ња на СЗПМ,
Зи ко Зи ков. Тој де тал но ги образ ло жи
нај бит ни те одред би за ра ди кои е при -
ста пе но кон овие из ме ни и при тоа наг -
ла си де ка тие не ма ат цел да се ме ша -
ат во авто ном но ста на здру же ни ја та кои
се прав ни суб је кти, но де ка здру же ни -
ја та тре ба да го по чи ту ва ат ста ту тот на
асо ци ја ци ја та во ко ја тие до бро вол но
при ста пи ле. Се кре тар ка та на ИО на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, во сво ја та ди -
ску си ја по овој до ку мент ре че де ка оваа
од лу ка е ре зул тат на сог ле ду ва ња та на
Со ју зот и на здру же ни ја та и де ка при не -
го ва та изра бо тка прет ход но во це лост
е по чи ту ван де мо крат ски от про цес на
до не су ва ње на еден ва ков ва жен акт. 

По овие две образ ло же ни ја се раз -
ви ди ску си ја во ко ја со кон стру ктив ни
ди ску сии учес тву ваа: Ра миз Ќа зи мов -
ски, Ма ри ја Мо нев ска, Ир фан Уште лен -
ца, Ри сто Ан ѓу шев, Ха љу си Са лиу, Кр сте
Ан ге лов ски, Ве ле Але ксо ски, Мир ко Ма -
кре шан ски, Јо ван Ги нов ски и Дра ги Ар -
ги ров ски, по што се зак лу чи пре чи сте -
ни от текст на ста ту тот на СЗПМ да би де
го тов до март, а здру же ни ја та да ги усог -
ла сат сво и те ста ту ти со исти от до кра јот
на 2016 го ди на. 

На сед ни ца та на дне вен ред бе ше
и пред лог-про гра ма та за ра бо та на
СЗПМ, за ко ја увод но из ла га ње има ше
се кре тар ка та на ИО на СЗПМ, Стан ка
Трај ко ва. Про гра ма та за ју би леј на та
2016 го ди на бе ше оце не та ка ко се оп -
фат на, а ре чи си си те актив но сти се во
зна кот на 70-го диш ни от ју би леј. По тоа
про гра ма та за 2016 го ди на ед ног лас -

но бе ше усво е на од при сут ни те. 
На сед ни ца та, по крај про гра ма та

за ра бо та на СЗПМ, на дне вен ред бе -
ше и фи нан си ски от план, кој прет ста ву -
ва не раз де лен дел на иста та би деј ќи
пла ни ра ни те актив но сти мо ра да би дат
по кри е ни со фи нан си ски средс тва. Фи -
нан си ски от план за 2016 го ди на на
СЗПМ го образ ло жи глав ни от кни го во -
ди тел Пе тар Ан дре ев ски, кој ре че де ка
исти от е под го твен врз ба за на из ве шта -
јот за пер и о дот 1 ја ну а ри - 30 но ем ври
2015, со пред ви ду ва ња за де кем ври
иста та го ди на. Ме ѓу дру го то тој истак на
де ка со до не су ва ње на овој мош не ва -
жен до ку мент на кра јот од го ди на та се
из бег ну ва до не су ва ње од лу ка за при -
вре ме но фи нан си ра ње за пр ви те три
ме се ци од 2016 го ди на, ка ко што бе ше
пра кти ка во из ми на ти те го ди ни. 

Оце на за фи нан си ско то ра бо те ње
во 2015 го ди на, ка ко и за фи нан си ски -
от план за 2016 прет ход но да де над зор -
ни от од бор на СЗПМ, а иста та ја усвои

из врш ни от од бор. Оваа ин фор ма ци ја
ја пре зен ти ра ше пре тсе да те лот на НО,
Ми тре Сто ја нов ски, кој ре че де ка фи -
нан си ски от план е ко рект но изра бо тен,
при што се во де ло сме тка за ра ци о нал -
но и до ма ќин ско ра бо те ње на Со ју зот.
При хо дот во нај го лем дел е од чле на ри -
на, а нај го ле ми ста вки на тро шок се: ре -
ви и те, спорт ски те нат пре ва ри и бесп -
лат ни от вес ник „Пен зи о нер плус“. И овој

до ку мент бе ше ед ног лас но усво ен.
По тоа, Здра вко Пе тков ски, пре тсе -

да те лот на ко ми си ја та за спорт на СЗПМ,
ги образ ло жи из ме ни те на пра вил ни -
кот за спорт ски нат пре ва ри. Тој ја истак -
на по тре ба та за одре де ни из ме ни во
по стој ни от пра вил ник и ги образ ло жи
из ме ни те. Ме ѓу дру го то ре че де ка се
уки ну ва ат дис цип ли ни те дво бој и тро -
бој, а се во ве ду ва ат шу ти ра ње на ма -

ли го ло ви и сло бод но фр ла ње на кош. 
За но ви чле но ви на ОРО беа из бра -

ни: Сал тир Ка ров ски, Ѓор ге Ан до нов,
Ки рил Ѓор ѓи о ски и Јо ван Ги нов ски. 

На кра јот од сед ни ца та на со бра ни -
е то, во сво е то пред но во го диш но обра -
ќа ње до чле но ви те на овој нај ви сок ор -
ган на СЗПМ, пре тсе да те лот Дра ги Ар -
ги ров ски го истак на сво е то за до волс -
тво од по стиг на ти те ре зул та ти во 2015
го ди на и ре че де ка прет ста ву ва ат пот -
тик за уште по до бро ра бо те ње во ид ни -
на, но и об вр ска да се ра бо ти уште по -
до бро, осо бе но во ју би леј на та 2016 го -
ди на во ко ја ќе се одр жи све че на ака -
де ми ја и ќе би де из да де на и мо но гра -
фи ја за 70-го диш но то по сто е ње на Со -
ју зот, во ко ја ќе би дат по ме сте ни актив -
но сти те и ус пе си те низ из ми на ти те го -
ди ни. Че сти тај ќи им ја Но ва та 2016 го -
ди на на при сут ни те, но и на си те се гаш -
ни и ид ни пен зи о не ри тој им по са ка сре -
ќа, ра дост и најм но гу од с@ до бро здрав -
је и актив но ста ре е ње. 

Ре зул та ти те во 2015 го ди на прет ста ву ва ат пот тик, 
но и об вр ска да се ра бо ти уште по до бро, осо бе но во
ју би леј на та 2016 го ди на во ко ја ќе се одр жи све че на 

ака де ми ја и ќе би де из да де на и мо но гра фи ја за 
70-го диш но то по сто е ње на Со ју зот, во ко ја ќе би дат 

по ме сте ни актив но сти те и ус пе си те низ из ми на ти те го ди ни

Про гра ма та за 2016 го ди на во зна кот на 70-го диш ни от ју би леј



vidici ^etvrtok, 14.1.20162

Мен до Ди мов ски

Тра ди ци о нал ни те чес тву ва ња
пред пре че кот на Но ва та 2016 го ди -
на кај по ве ќе здру же ни ја на пен зи о -
не ри беа по вод да се истак нат и прос -
ла ват ре зул та ти те во из ми на ти от пер -
и од со на деж и за лож ба за по раз но -
вид ни актив но сти и по до бри ус пе си
во ид ни на. Ва кви те ма ни фе ста ции
беа одр жа ни во сопс тве на ор га ни за -
ци ја и глав но пот по мог на ти од ло кал -
на та са мо у пра ва, осо бе но во здру -
же ни ја та кои има ат при мер на со ра -
бо тка со оп шти ни те. На не кои за ед -
нич ки прос ла ви на здру же ни ја та на
пен зи о не ри беа при сут ни и гра до на -
чал ни ци те или нив ни прет став ни ци,
ка ко и пре тсе да те лот на СЗПМ и прет -
став ни ци на Со ју зот.

Пред но во го диш на та сред ба на
ЗП-Со ли дар ни пен зи о не ри од оп шти -
на та Илин ден ја отво ри пре тсе да те -
лот на ИО на здру же ни е то, Бла го ја Ата -
на сов ски, кој че сти тај ќи им ги праз -

ни ци те на при сут ни те упа ти и осо бе -
на бла го дар ност за под др шка та и по -
стиг на ти те ус пе си во ми на та та го ди -
на до гра до на чал ни кот на оп шти на та
Илин ден и до пре тсе да те лот на Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри
на Ма ке до ни ја Дра ги Ар ги ров ски.

Гра до на чал ни кот Жи ка Сто ја нов -
ски, во при год но то обра ќа ње до пен -
зи о не ри те од ма тич но то здру же ние,
им по са ка до бро здрав је и по долг и
по у бав жи вот, при што да де ве ту ва -
ње де ка и по на та му ќе се за ла га и ќе
ги по ма га пен зи о не ри те во нив ни те
актив но сти.

Во но во го диш на та че сти тка, пре -

тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, на при сут ни те од ЗП-Со ли дар ни
пен зи о не ри им по са ка мно гу здрав -
је и среќ ни пен зи о нер ски де но ви,
при што изра зи на деж де ка под др -
шка та и по мо шта на оп шти на та и во
Но ва та 2016 го ди на ќе до не се но ви
ус пе си. 

Кра јот на 2015 го ди на ЗП-Кар пош
го до че ка со им пре сив на прос ла ва во
ре сто ра нот „Ка ска да“, на ко ја со при -
год ни збо ро ви за по стиг ну ва ња та на
здру же ни е то се обра ти пре тсе да те лот
на ИО, Трај ко Са ве ски. Но во го диш на
че сти тка упа ти и пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на ЗП-Кар пош, Јо ван Ги нов -

ски, кој со осо бе но за до волс тво ги поз -
дра ви го сти те, гра до на чал ни кот на оп -
шти на та Кар пош и пре тсе да те лот на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја.

На пра гот сум на пен зи о ни ра ње -
то и се на де вам де ка бр зо ќе ви се
при дру жам. Ме ра ду ва ат ва кви те
сред би и дру же ња, но и актив но сти -
те и ус пе си те што ги по стиг ну ва те. За -
тоа и во ид ни на ќе ве под др жу вам и
по ма гам - истак на гра до на чал ни кот
на Кар пош, Стев чо Ја ки мов ски, че -
сти тај ќи им ги праз ни ци те.

Во при год но то обра ќа ње, пре тсе -
да те лот на СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски
на кра тко ги истак на ре зул та ти те на
пен зи о не ри те во ми на та та го ди на,
при што наг ла си де ка ЗП-Кар пош, ка -
ко ед но од нај ста ри те здру же ни ја,
има го лем удел и при до нес во Со ју -
зот, а за да би дат ус пе си те уште по го -
ле ми оче ку ва пен зи о не ри те на Кар -
пош да се обе ди нат во единс тве но
здру же ние, што го но си име то на оп -

шти на та. По са ку вај ќи им на си те до -
бро здрав је и среќ ни но во го диш ни и
бо жиќ ни праз ни ци, тој со за до волс -
тво им се при дру жи на раз ве се ле ни -
те пен зи о не ри. 

Око лу 150 пен зи о не ри те од ЗП-
Цен тар при сус тву ваа на за ед нич ка
сред ба на ко ја но во го диш ни те праз -
ни ци им ги че сти таа пре тсе да те лот
на ИО на здру же ни е то, Пав ле Спа сов
и гра до на чал ни кот на оп шти на та Цен -
тар Ан дреј Жер нов ски. 

Но во го диш на прос ла ва има ше и
во ЗП-Штип и Кар бин ци. На при сут -
ни те прет стој ни те праз ни ци им ги че -
сти таа пре тсе да те лот на ИО на здру -
же ни е то, Ми ха ил Ва си лев и гра до на -
чал ни кот на Штип Ил чо За ха ри ев.

Спо ред из ве сту ва ња та на на ши -
те до пис ни ци, ва кви сред би и прос -
ла ви се одр жаа и во здру же ни ја та на
пен зи о не ри: Ки се ла Во да, ОВР-Скоп -
је, Бу тел, Со ли дар ност-Ае ро дром, ка -
ко и во дру ги здру же ни ја низ ре пуб -
ли ка ва.

По ве ќе здру же ни ја на пен зи о не ри, член ки на СЗПМ, 
по по вод но во го диш ни те и бо жиќ ни те праз ни ци, 

на кра јот од де кем ври ми на та та го ди на ор га ни зи раа 
при год ни сред би и дру же ња

До бре То до ров ски

На 24.12.2015 го ди на, Здру же ни -
е то на пен зи о не ри од Би то ла ја одр жа
вто ра та сед ни ца на со бра ни е то на
здру же ни е то. На сед ни ца та фи нан си -
ско то ра бо те ње на здру же ни е то го об -
јас ни пре тсе да те лот То ме Или ов ски. 

- Ра бо та та во 2015 го ди на се од ви -
ва ше до ма ќин ски, со до бра ана ли за
на при ли вот и од ли вот на пен зи о нер -
ски от де нар. Без мал ку, пла ни ра но то
и ос тва ре но то ре чи си во це лост се пок -
ло пу ва ат, што зна чи де ка до бро се исп -
ла ни ра ле си те актив но сти. Зас лу га та
ја при пи шу вам на си те оние кои беа
вклу че ни во ре а ли за ци ја на пла ни ра -
ни те актив но сти - истак на Или ов ски,
по јас ну вај ќи ги од дел ни те ста вки на
од ле ва ње на средс тва та и при чи ни те
за не кои ма ли от ста пу ва ња.

Ка ко и се ко гаш ко га се рас пра ва
за тро ше ње то на средс тва та со кои
рас по ла га здру же ни е то, од стра на на
де ле га ти те беа по ста ву ва ни пра ша ња
на што до пол ни тел но до би ја об јас ну -

ва ње. По тоа фи нан си ски от из ве штај
за 2015 го ди на бе ше ед ног лас но усво -
ен.

Пре тсе да те лот на со бра ни е то, Сте -
во Бо ја џи ев, ги прет ста ви пла нот и про -
гра ма та за ра бо та та на здру же ни е то
за 2016 го ди на, со образ ло жу ва ње на
по е ди неч ни те актив но сти. По ди ску -
си ја та се зак лу чи де ка овие два до ку -
мен ти мо же да пре тр пат из ме ни во те -
кот на го ди на та, по што беа усво е ни.

Фи нан си ска та кон струк ци ја за
след на та го ди на на де ле га ти те им бе -
ше до ста ве на во пис ме на фор ма. По
неа, де ле га ти те кра тко ди ску ти раа и
ја усво и ја. 

На сед ни ца та, из ве штај за ра бо та -
та на над зор ни от од бор под не се пре -
тсе да те лот на од бо рот Стан ко Сип ков -
ски. И овој до ку мент бе ше усво ен.

На кра јот бе ше зак лу че но де ка
2015 го ди на за Здру же ни е то на пен -
зи о не ри од Би то ла е уште ед на ус пеш -
но по ми на та го ди на со ре а ли за ци ја на
по ве ќе актив но сти. За ра ди тоа, си те
мо жат да би дат по ве ќе од за до вол ни! 

ЗП БИТОЛА
Су ми ра ње на ре зул та ти те од 2015 го ди на

Том че Стој ков

Гра дот на уба ви те ку ли и мо сто ви,
на чу до тво ре цот Св.Ѓор ги Кра тов ски и
на ве ли ка нот Па вел Ша тев, на 24 де -
кем ври ја од бе ле жа со све чен чин про -
мо ци ја та на кни га та „Кра тов ска об ласт
- ге о граф ско-исто ри ска мо но граф ска
пуб ли ка ци ја“ од авто рот Сто јан На сев -
ски-Шле гов ски. Авто рот Сто јан На сев -
ски е ро ден во се ло то Шле го во, оп шти -
на Кра то во, а се пен зи о ни рал ка ко про -
фе сор, по ра не шен фуд ба лер и фуд бал -
ски су ди ја. По пен зи о ни ра ње то им се
по све ту ва на истра жу ва ње то и на тво -
ре ње то. Не го ви от прв ус пе шен обид е
спорт ска та мо но гра фи ја „80 го ди ни фуд -
бал во Кра то во 1924-2004 го ди на“. 

Мо но гра фи ја та „Кра тов ска об ласт“
со др жи 600 стра ни ци и изо би лу ва со
го лем број фо то до ку мен та ци ја. Со др -
жи на та на мо но гра фи ја та е по де ле на
на 9 де ла, ко ја на чи та те лот му да ва по -
го ле ма прег лед ност во чи та ње то. Пр ви -
от дел ги тре ти ра при род но-ге о граф ски -
те ка ра кте ри сти ки на кра тов ска та об -

ласт. Од вто ри от до ше сти от дел се оп -
фа те ни пре ди сто ри ски от, рим ски от и
ви зан ти ски от пер и од, по тоа пер и о дот
на до а ѓа ње то на Сло ве ни те, пре ку тур -
ски от пер и од до Пр ва та и Вто ра та свет -
ска вој на. Во сед ми от дел е оп фа те на
те ри то ри јал на та по дел ба на Ма ке до ни -
ја до 1944 го ди на. На кра јот авто рот се
освр ну ва на не за вис на и на су ве ре на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, за ед но со на -
се ле ни е то и сел ски те на сел би во кра -
тов ска та об ласт. Во про це сот на истра -
жу ва ње то авто рот ре а ли зи -
рал го лем број те рен ски
истра жу ва ња, пре ку раз го во -
ри со мно гу жи ви ин фор ма то -
ри за ра ди по го ле ма автен тич -
ност на ре ал но ста. Про мо то -
ри на мо но гра фи ја та беа м-р
Дра ган Ге ор ги ев ски и проф.
д-р Љу би ша Мо нев, спо ред
кои авто рот на мо но гра фи ја -
та вло жил го лем труд и енер -
ги ја за да ги ана ли зи ра и рас -
вет ли бит ни те ка ра кте ри сти -
ки на кра тов ска та об ласт. Поз -
дра вен збор за ова зна чај но

де ло и за авто рот имаа гра до -
на чал ни кот на оп шти на та Кра -
то во, Ми те Ан до нов ски и пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски.

- По пен зи о ни ра ње то од -
лу чив да не би дам па си вен
наб љу ду вач на на ста ни те, ту -
ку да би дам акти вен тво рец и
истра жу вач. Оваа мо но гра фи -
ја е плод на оп се си ја, твр дог -
ла вост, упор ност и хра брост и
им ја оста вам на ид ни те ге не -
ра ции ка ко све дош тво за слу -

чу ва ња та, лич но сти те и раз во јот на овој
ре ги он од ан тич ко вре ме до де нес - ве -
ли авто рот Сто јан На сев ски. 

Про мо ци ја та по бу ди го лем ин те рес
и при сус тво на гра ѓа ни, при ја те ли, љу -
би те ли на пи ша ни от збор и мно гу го сти
од здру же ни ја та на пен зи о не ри од окол -
ни те ме ста и гра до ви. Овој обе мен труд
фи нан си ски е под др жан од ло кал на та
са мо у пра ва, од СЗПМ и од не кол ку до -
на тор ски се мејс тва.

Про мо ци ја на мо но гра фи ја од Сто јан На сев ски
ЗП КРАТОВО 

Но во го диш ни сред би и прос ла ви во здру же ни ја та при СЗПМ
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Љи ља на Мла де нов ска

Во ор га ни за ци ја на ЗП-Ра до виш и
Кон че, на 25 де кем ври, во Ра до виш
бе ше ор га ни зи ра на но во го диш на
прос ла ва. Во при јат на ат мо сфе ра, во
ре сто ра нот „Шам пи он“ се срет наа пен -
зи о не ри те од: ЗП-Ве лес, ЗП-Све ти Ни -
ко ле, ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни ца, ЗП-
Зле то во, ЗП-Кра то во и до ма ќи нот ЗП-
Ра до виш и Кон че. На сред ба та, при -
сут ни те пр ва ги поз дра ви и им по са ка
до бре дој де пре тсе да тел ка та на Акти -
вот на пен зи о нер ки те од ЗП-Ра до виш
и Кон че, Пав ли на Ча бу ко ва. Пре тсе -
да те лот на ЗП, Јор дан Ко ста ди нов, им
ги че сти та ше но во го диш ни те и бо жиќ -
ни те праз ни ци, а по тоа збо ру ва ше за
ре а ли за ци ја та на про грам ски те актив -
но сти, за уна пре ду ва ње то на со ра бо -
тка та на СЗПМ со оп шти ни те Ра до виш
и Кон че, ка ко и со си те ор га ни за ции и
ин сти ту ции кои има ат до пир ни точ ки
со ре а ли за ци ја та на про гра ма та на
здру же ни е то и пен зи о не ри те. 

Гра до на чал ни кот на оп шти на та Ра -
до виш, Са шко Ни ко лов, отка ко ги поз -
дра ви пен зи о не ри те по са ку вај ќи им
здрав је, сре ќа и долг жи вот, го истак -
на сво е то за до волс тво што Ра до виш
ве ќе не кол ку го ди ни е до ма ќин на нај -
ма сов ни те со би ри на пен зи о не ри во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Гра до на чал ни кот на оп шти на та
Кон че, Бла гој Јо ва нов, исто та ка, ги
поз дра ви при сут ни те и истак на де ка
пен зи о не ри те се мно гу зна чај на ал ка
во оп штес тве ни от жи вот и де ка од нив
пом ла ди те мо жат мно гу да на у чат. 

Со сво ја та при сут ност, оваа све че -
на сред ба на ко ја има ше по ве ќе од
500 пен зи о не ри, ја уве ли чи и се ко гаш
по са ку ва ни от ме ѓу нив, пре тсе да те лот
на СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски, кој со топ -
ли и искре ни збо ро ви ги поз дра ви си -
те при сут ни пен зи о не ри. Пре тсе да те -
лот са мо што го зе де ми кро фо нот, од
си те при сут ни во са ла та одек на го лем
ап ла уз. Тој ги по фа ли до ма ќи ни те де -
ка се ед но од по до бро ор га ни зи ра ни -

те здру же ни ја во Со ју зот и не е слу чај -
но тоа што тие се ко ја го ди на по стиг ну -
ва ат но ви и но ви ре кор ди. Пре тсе да -
те лот Ар ги ров ски наг ла си де ка на 15-
от фе сти вал во Љуб ља на на ши те учес -
ни ци од Ра до виш и Кон че и од Ма ке -
дон ска Ка ме ни ца до стој но ја прет ста -
ви ја Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

На пен зи о не ри те им се обра ти и
ср деч но ги поз дра ви и за ме ник ге не -
рал ни от ди ре ктор на руд ни кот „Бу чим“,
Ни ко лај чо Ни ко лов.

За осо бен при до нес во раз во јот и
ос тва ру ва ње то на це ли те и за да чи те
на ЗПОРК, пре тсе да те лот Ко ста ди нов
им до де ли бла го дар ни ци на: пре тсе -
да те лот на СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски,
на гра до на чал ни ци те Са шко Ни ко лов
и Бла гој Јо ва нов, на за ме ник ди ре кто -
рот Ни ко лај чо Ни ко лов, на сопс тве ни -
кот на ком па ни ја та „Бест фуд ти“, Дра -
ги Ѓор ги ев, на КУД „Пен зи о нер-Ра до -
виш“ и на фолк лор на та гру па „Га брев -
ци“, а за спор тист на го ди на та бе ше
прог ла сен Жи вко Ми лев.

Ва сил Па чем ски

Ка ко и се ко ја го ди на, тра ди ци о нал -
но, во рам ки те на од бе ле жу ва ње на
но во го диш ни те и на бо жиќ ни те праз -
ни ци, прет став нич ки на Акти вот на пен -
зи о нер ки при ЗП-Га зи Ба ба, во де ни од
сво ја та ху ма ни тар на деј ност, на 22 де -
кем ври ја по се ти ја при ват на та со ци -
јал на уста но ва за за шти та на ста ри ли -
ца „Ру ски“, во на сел ба та Чен то во
Скоп је. 

Пен зи о нер ки те ги пре че ка сопс -
тве нич ка та на До мот, Ма ри на Му стач -
ки, ко ја им по са ка топ ло до бре дој де,
при што изра зи бла го дар ност за по се -
та та и ука жа но то вни ма ние кон ко рис -
ни ци те на ус лу ги те. Спо ред неа, ва кви -
те по се ти мно гу ги ра ду ва ат ко рис ни -
ци би деј ќи до би ва ат соз на ние де ка не
се за бо ра ве ни. По тоа, пре тсе да тел ка -
та на Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-
Га зи Ба ба, Маг да ле на Спи ров ска, на
си те ко рис ни ци те и на пер со на лот на

До мот им по са ка до бро здрав је, по -
сре ќен и долг жи вот. Во ед но им упа ти
че сти тки за но во го диш ни те и за бо -
жиќ ни те праз ни ци, а по тоа им беа по -
де ле ни но во го диш ни по да ро ци. Сред -
ба та се одр жа во три про сто рии кои
беа пол ни до пос лед но то ме сто. Ста -
на ри те беа им пре си о ни ра ни од по се -
та та и ху ма но ста на пен зи о нер ки те од
ЗП-Га зи Ба ба. Се соз да де иск лу чи тел -
но при јат на ат мо сфе ра. Во очи те на
ста на ри те се гле да ше ра дост, а кај не -
кои по те коа и сол зи од две те стра ни. 

- Оби чај е се ко гаш пред Но ва го -
ди на со скром ни по да ро ци да ги по се -
ти ме ко рис ни ци те на ус лу ги во не кои
од стар ски те до мо ви во Скоп је и да им
вне се ме ба рем мал ку ра дост за вре -
ме на праз ни ци те, а тоа го пра ви ме и
за дру ги праз ни ци би деј ќи зна е ме де -
ка тие по са ку ва ат да има по ве ќе ва -
кви сред би, за тоа што ба рем за миг
за бо ра ва ат на си те ма ки и проб ле ми
- ре че пре тсе да тел ка та Спи ров ска.

На 23 де кем ври 2015 го ди на, со -
бра ни е то на ЗП-Ѓор че Пе тров одр жа
све че на сед ни ца по по вод 15-го диш -
ни от ју би леј. На сед ни ца та при сус тву -
ваа пре тсе да те лот на СЗПМ Дра ги Ар -
ги ров ски со сво и те со ра бот ни ци, гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор че Пе -
тров Со кол Ми тров ски, ка ко и прет -
став ни ци на скоп ски те и на здру же ни -
ја та со кои ЗП-Ѓор че Пе тров има дол -
го го диш на и плод на со ра бо тка. 

На при сут ни те прв им се обра ти
пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Ѓор че Пе -
тров, Ме то ди ја Но вков ски, при што по
по вод овој зна ча ен ју би леј ги истак на
по стиг ну ва ња та на здру же ни е то со
осо бен ак цент на пер и о дот 2011-2015
го ди на. 

- На ше то здру же ние во из ми на ти -
те го ди ни по стиг на ре зул та ти за по чит.
Бла го да ре ние на ан га жи ра но ста на
се кој по е ди нец по стиг нав ме вид ни ре -
зул та ти на си те по ли ња на на ше то дејс -
тву ва ње. Гор ди сме на по стиг на ти те
ре зул та ти, но тие по крај тоа што се пот -
тик за уште по го ле ми ус пе си, се и на -
ша об вр ска да про дол жи ме по исти от
пат и во ид ни на - ре че Но вков ски. 

Гра до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор -
че Пе тров, Со кол Ми тров ски, ги поз -
дра ви при сут ни те и на сво и те нај во -
зрас ни гра ѓа ни им ги че сти та ше ју би -
ле јот и прет стој ни те праз ни ци.

- Во 2016 го ди на на ша та со ра бо -
тка та и по на та му ќе се прод ла бо чу ва
и збо га ту ва со но ви со др жи ни и актив -
но сти, за да жи во тот на вас, нај во зрас -

ни те жи те ли во оп шти на та, ви би де што
по до бар и по при ја тен. Во на ред на та
го ди на ќе од бе ле жи ме 100 го ди ни од
по сто е ње то на на ша та оп шти на ка ко
на сел ба, 25 го ди ни не за вис на Ма ке -
до ни ја и 70 го ди ни од пен зи о нер ско -
то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја. Тоа
се уба ви ју би леи во кои нај го лем при -

до нес ќе има те ток му вие, нај во зрас -
ни те - истак на Ми тров ски.

По тоа на при сут ни те им се обра ти
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски:

- ЗП-Ѓор че Пе тров е ед но од нај до -
бри те ме ѓу скоп ски те здру же ни ја, но
и по ши ро ко во зем ја та ме ѓу член ки те

на СЗПМ. Не слу чај но вие до би вте да
го ре а ли зи ра те пи лот-про е ктот „Со ци -
јал на пен зи о нер ска кар та“, што со ус -
пех го ре а ли зи ра вте. Не слу чај но ва -
ши от пре тсе да тел е и пре тсе да тел на
ИО СЗП на Скоп је. Во 2016 го ди на си -
те за ед но ќе го прос ла ви ме и го ле ми -
от пен зи о нер ски ју би леј, 70 го ди ни од

пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма -
ке до ни ја. Про дол же те та ка, би деј ќи
вие сте при мер ка ко тре ба да се ра -
бо ти - истак на Ар ги ров ски.

По тоа, пре тсе да тел ка та на со бра -
ни е то, Сне жа на Мир че ска, им вра чи
бла го дар ни ци за осо бен при до нес во
раз во јот и ра бо та та на здру же ни е то во
из ми на ти от пе тго ди шен пер и од на прет -
став ни ци те на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, Бес ник По це ста и Стан ка Трај ко -
ва, на гра до на чал ни кот на оп шти на та
Ѓор че Пе тров, Со кол Ми тров ски, на пре -
тсе да те лот на ИО на ЗП-Ѓор че Пе тров,
Ме то ди ја Но вков ски, ка ко и на при сут -
ни те скоп ски и на здру же ни ја та со кои
ЗП-Ѓор че Пе тров има со ра бо тка. 

На сед ни ца та бе ше про мо ви ра но
и ју би леј но то из да ние „По стиг ну ва ња
и ре зул та ти за по чит“, во кое се по ме -
сте ни актив но сти те на здру же ни е то во
пос лед ни те 5 го ди ни.

По по вод ју би ле јот, исти от ден се
одр жа и кон церт на КУД „Гли гор Пр ли -
чев“ и на пен зи о не ри те-чле но ви на
здру же ни е то. 

Љ. Ри стов

Но во го диш на по се та 
на стар ски от дом „Ру ски“

ЗП ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ 

Све че на сед ни ца по по вод 15-го диш ни от ју би леј На сед ни ца та бе ше про мо ви -
ра но и ју би леј но то из да ние
„По стиг ну ва ња и ре зул та ти
за по чит“, а беа до де ле ни и

бла го дар ни ци за осо бен 
при до нес во раз во јот и 

ра бо та та на здру же ни е то 
во из ми на ти от пе тго ди шен

пер и од, 
од 2011 до 2015 го ди на

ЗП ГАЗИ БАБА 

Но во го диш на прос ла ва

ЗП РАДОВИШ И КОНЧЕ 



Мил чо Трен ко ски

На 18.12.2015 го ди на, во ор га ни за ци ја на
ко ми си ја та за здрав ство и со ци јал на по ли ти ка
при Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ма ке дон -
ски Брод, се одр жа со бир на пен зи о не ри ка де
што се рас пра ва ше за здрав стве на та за шти та
и снаб ду ва ње то со ле ко ви во оп шти на та Ма ке -
дон ски Брод.

По ин фор ми ра ње то на пре тсе да те лот на здру -
же ни е то, Или ја Ла зе ски, за до се гаш ни те актив но -
сти во вр ска со овој проб лем, а по плод на та ди ску -
си ја од при сут ни те, се кон ста ти ра де ка има проб -
ле ми со снаб ду ва ње то со ле ко ви на на се ле ни е то
од 30 на се ле ни ме ста од да ле че ни и до 50 ки ло ме -
три од Ма ке дон ски Брод. Овој проб лем најм но гу
ги по го ду ва нај ста ри те жи те ли од овој ре ги он.

На сед ни ца та се до не се зак лу чок да се ис пра -
ти ба ра ње до ЈЗУ „Здрав ствен дом“ во Ма ке дон -
ски Брод, до Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва -
ње на Ма ке до ни ја и до Ми ни стерс тво то за здрав -
ство на РМ, со мол ба на ти мот од „Ру ра лен ле кар“
при здрав стве ни от дом во Ма ке дон ски Брод да
му се прик лу чи фар ма цевт ан га жи ран во бол нич -
ка та ап те ка, кој по до би ва ње то доз во ла од над -
леж ни те би из да вал про пи ша ни ле ко ви на те рен,
во опре де ле ни де но ви во сед ми ца та. 

Исто та ка бе ше од лу че но да се ис пра ти ба -
ра ње за ста ва ње во функ ци ја на но во из гра де -
ни те здрав стве ни об је кти во се ла та Ло кви ца и
Дол ни Ма на сти рец, со што би се по диг на ле на
по ви со ко ни во здрав стве ни те ус лу ги во овој ре -
ги он и бол ни те, а осо бе но по ста ри те, не би оде -
ле на ле кар да ле ку од ме ста та на жи ве е ње.

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija

Stranicite gi ureduvaat: 
Kalina S.Andonova 
Mendo Dimovski od SZPM 

Aleksandar Dimkovski 
i Marija ̂ undeva
od „Nova Makedonija“vidici
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Гој ко Ефто ски

ЗП-Те то во дејс тву ва на по драч је кое за фа ќа
ед на град ска и пет ру рал ни оп шти ни: Те то во, Бо -
го ви ње, Бр ве ни ца, Же ли но, Је гу нов це и Те ар це.
Оп фа те ни се око лу 12.000 пен зи о не ри, рас по -
ре де ни во 21 раз гра нок. Со бра ни е то, ка ко нај -
ви сок ор ган, го со чи ну ва ат 47 де ле га ти из бра ни
во раз гра но ци те, до де ка из врш ни от од бор е со -
ста вен од 17 чле на. Ша бан Ази зи по втор пат е
из бран за пре тсе да тел на из врш ни от од бор. Со
не го раз го ва рав ме за по ве ќе пра ша ња од се -
којд не ви е то на ор га ни те, но и на пен зи о не ри те
во це ли на.

Мо же ли да ни ка же те ко ја фор ма на актив -
но сти со пен зи о не ри те нај че сто ја спро ве ду ва -
те, што ка ко здру же ние ве чи ни ед но од нај ус пеш -
ни те во рам ки те на СЗПМ?

Про грам ски сме опре де ле ни да спро ве ду ва -
ме актив но сти во кои по ма сов но ќе би дат оп фа -
те ни на ши те чле но ви. Тоа е мож ност да за бе ле -
жам не кои од нив. За пен зи о не ри те, за лу ѓе то од
тре та та до ба, ос нов но е да ги от трг не ме од се -
којд нев ни те гри жи и што е мож но по ве ќе да им
ги уб ла жи ме мож ни те те го би од здрав стве на или
дру га при ро да. Во оваа смис ла, со ре чи си си те
бањ ско-кли мат ски од мо ра ли шта во зем ја та склу -
чив ме до го во ри за пре стој и те ра пии со на ма лу -
ва ње на це ни те за 10 от сто. Го диш но од на ше то
здру же ние нај мал ку 300 пен зи о не ри пре сто ју -
ва ат во ба њи те. Не ма да пре те рам ако ре чам де -
ка нај мал ку уште тол ку одат на ед нод нев на ек -
скур зи ја во Охрид и во Стру га, глав но во лет ни те
ме се ци, а пре во зот е обез бе ден од здру же ни е -
то. Ор га ни зи ра ме ек скур зии на раз ни ме ста во
Ма ке до ни ја, учес тву ва ме на си те со би ри што ги
ор га ни зи ра СЗПМ или не кое здру же ние. Ед нод -
нев ни ек скур зии се ор га ни зи ра ат и во со седс -
тво то. Три го ди ни по ред, бла го да ре ние на ус пеш -
на та со ра бо тка со сопс тве ни ци на хо те ли и пре -
воз ни ци, на ши пен зи о не ри ле ту ва ат во Драч (Ал -
ба ни ја). Ов де, во Те то во, ор га ни зи ра но се од бе -
ле жу ва праз ни кот 8 Март, на кој праз ну ва ат нај -
мал ку по 300 член ки. До ма ќи ни сме на мул ти ет -
нич ка сред ба на ко ја учес тву ва ат по ве ќе здру же -
ни ја, а вкуп на та број ка над ми ну ва 700. И на кра -
јот, да ги спом нам и ма сов ни те вклу чу ва ња на
пен зи о не ри те во тра ди ци о нал ни те спорт ски нат -
пре ва ри на кои 20 па ти сме би ле ре ги о нал ни пр -
ва ци, а осум па ти сме прог ла су ва ни за нај до бро
пла си ра ни на ни во на СЗПМ. За бе леж ли во е и
учес тво то во кул тур но-за бав ни те ре вии - ре ги о -
нал ни и ре пуб лич ки.

Има те ли ди рект ни кон та кти со пен зи о не ри -
те?

Кон та кти те ги ос тва ру ва ме на два на чи на. Пр -
ви от е што ги по се ту ва ме раз гра но ци те, учес тву -
ва ме во нив ни те рас пра ви по раз ни пра ша ња
за да има по го ле ма актив ност. Нај мал ку че ти ри
па ти во ед на го ди на одр жу ва ме ра бот ни сред би
со пре тсе да те ли те на раз гра но ци те. Про сто ри и -
те на здру же ни е то се по сто ја но отво ре ни, ка де
што ос тва ру ва ме не по сред ни кон та кти со пен зи -
о не ри те. 

Ги спо ме на вте про сто ри и те на здру же ни е то.
Зо што До мот на пен зи о не ри не е ра ци о нал но
иско ри стен?

За тоа по сто јат по ве ќе при чи ни. На ка тот од
згра да та има ме де се ти на про сто рии за сме сту -
ва ње пен зи о не ри. Се га во нив се сме сте ни са -
мо две же ни. Сме тав ме де ка тре ба да се из вр ши
це лос на ре кон струк ци ја на овие про сто рии, а ќе
би де под го твен и од де лен акт за ко ри сте ње. Ме -
ѓу тоа, ова пра ша ње е свр за но за со ра бо тка та со
оп шти ни те. Под го твив ме акт за со ра бо тка, кон -
та кти рав ме со гра до на чал ни ци те за да има ме
за ем но раз би ра ње, осо бе но и за тоа што мис лев -
ме де ка се ко ја оп шти на ќе при фа ти да адап ти ра
по ед на про сто ри ја со пра во во неа да би де сме -
стен пен зи о нер од тоа по драч је. Исто та ка, са кав -

ме да ги ка на ли зи ра ме и дру ги те со др жи ни на со -
ра бо тка. Од ше сте ло кал ни са мо у пра ви овие спо -
год би сD уште не се пот пи ша ни са мо од гра до на -
чал ни ци те на Же ли но и Је гу нов це. Ќе оста не ме
упор ни на оваа опре дел ба, осо бе но и по ра ди тоа
што на ша иде ја е ба рем во се ко ја оп шти на да
има клуб на пен зи о не ри, што за ед нич ки би ги
опре ми ле.

ЗП-Те то во пра кти ку ва до де лу ва ње ед но крат -
на па рич на по мош на пен зи о не ри со ни ски при -
хо ди во се мејс тво то. Ка ко ја спро ве ду ва те оваа
актив ност?

Го диш но за оваа на ме на изд во ју ва ме око лу
600.000-700.000 де на ри. Ко рис ни ци на овие
средс тва се пен зи о не ри со при ма ња по ма ли од
9.500 де на ри во се мејс тво то или дру ги на ши чле -
но ви кои се су дру ва ат со по те шки здрав стве ни
проб ле ми. Се ко ја го ди на им до де лу ва ме ед но -
крат на па рич на по мош на око лу 150 пен зи о не -
ри. Ми на та та го ди на те тов ски от крај го за фа ти ја
и ка та стро фал ни поп ла ви. На оние пен зи о не ри
што пре тр пеа ште ти од поп ла ви те им до де лив ме
ед но крат на по мош. Во се кој слу чај, за овие и ва -
кви по тре би ба ра ме нај ди рект но вклу чу ва ње на
пре тсе да те ли те на раз гра но ци те за да дој де по -
мо шта во ви стин ски ра це. 

На кра јот, ка же те ни ка ква со ра бо тка ос тва -
ру ва те со здру же ни ја или друг вид асо ци ја ции во
зем ја та и над вор од неа.

Нај тес ни вр ски има ме со најб ли ски те здру -
же ни ја до на ше то. По вре ме но тоа го ос тва ру ва -
ме и со дру ги. Ос нов на та цел е ме ѓу себ но да раз -
ме ни ме искус тва за да на пен зи о не ри те им би -
де што по до бро. Од лич на ни е со ра бо тка та и со
СЗПМ. И таа е во функ ци ја на по до бру ва ње на
со др жи ни те на актив но сти те. Ос тва ру ва ме со ра -
бо тка со ху ма ни тар ни ор га ни за ции и НВО, со дру -
ги што ра бо тат во функ ци ја за до бро то на на ше -
то членс тво. Вос по ста вив ме со ра бо тка со Со ју -
зот на пен зи о не ри те на Сло ве ни ја, на При шти на
(Ко со во) и на Под гра дец (Ал ба ни ја). За ем но то
за до волс тво од со ра бо тка та со нив е со до де лу -
ва ње бла го дар ни ци. 

ШАБАН АЗИЗИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА ЗП-ТЕТОВО 

Кр сте Спа се ски

Ри сто Трај ко ски H е поз нат на охрид ска та спорт -
ска јав ност и ка ко до бар фолк ло рист-игро о рец. На
чле нот на из врш ни от од бор на СЗПМ од ЗП-Охрид
и Де бр ца Ри сто Трај ко ски, де но ви ве Ат лет ска та фе -
де ра ци ја на Ма ке до ни ја му до де ли Приз на ние за
жи вот но де ло за 2015 го ди на. Приз на ни е то е за -
ра ди при до не си те и мно гу број ни те ус пе си што Трај -
ко ски ги има по стиг на то во раз во јот на ат ле ти ка -
та и фи зич ка та кул ту ра во Охрид и во оп што во Ма -
ке до ни ја.

- Уште ка ко уче ник во ос нов но то, а по тоа и во
сред но то учи ли ште, Трај ко ски поч нал да се за ни -
ма ва со не кол ку спорт ски дис цип ли ни: ат ле ти ка,
фуд бал, тр ча ње, ски ја ње и ве ло си пе ди зам. Си те
овие пре дис по зи ции што ги по се ду вал Трај ко ски
би ле пре суд ни да го про дол жи сво е то шко лу ва ње
на Фа кул те тот за фи зич ка кул ту ра во Скоп је. По за -
вр шу ва ње то на фа кул те тот се вра бо тил ка ко на -
став ник во се ло то Ла ко че реј, Охрид ско, а по тоа и
во Сме де ре во, Р.Ср би ја. По вра ќа ње то од Сме де -
ре во, Трај ко ски се вра бо ту ва во СРЦ „Бил ја ни ни
из во ри“ и под не го во ра ко водс тво се ор га ни зи ра -
ни мно гу број ни спорт ски про фе си о нал ни нат пре -
ва ри, тур ни ри, под го то вки на еки пи и ре пре зен -
та ции во фуд бал, пли ва ње, ат ле ти ка, ра ко мет, ко -
шар ка, ва тер по ло, бо ре ње и дру го. 

Ка ко струч но обра зо ван, Трај ко ски од 1977 до
1984 го ди на бил тре нер на АК „Охрид“, а ка ко ре -
зул тат на не го ви от ан гаж ман во 1973 го ди на клу -
бот ста ну ва се вку пен по бед ник на РМ, со бо ре ни
се го лем број др жав ни ре кор ди. 

Во сво ја та бо га та спорт ска ка ри е ра, Трај ко ски
бил оп штес тве но акти вен во по ве ќе спорт ски ор -
га ни за ции. Ка ко до бар поз на вач на спор тот бил
еден од чле но ви те на управ ни от од бор за из град -
ба на Спорт ско-ре кре а тив ни от цен тар „Бил ја ни ни
из во ри“, пре тсе да тел на из врш ни от од бор на СИЗ
за фи зич ка кул ту ра, член на из врш ни от од бор на
СОФКА, Охрид, се кре тар на Со ју зот на спор то ви
на Охрид, ор га ни за тор на си те 29 до се гаш ни ме -
ѓу на род ни ат лет ски ма ра то ни во Охрид, гла вен су -
ди ја на Ин тер на ци о нал ни от охрид ски пли вач ки
ма ра тон, ат лет ски ме ѓу на ро ден су ди ја и де ле гат,
во че ти ри ман да ти бил член на из врш ни от од бор
на АМСМ и АФМ-Скоп је, член на управ ни от од бор
на Ре пуб лич ки от ко ми тет за фи зич ка кул ту ра-Скоп -
је и дру ги спорт ски оп штес тве ни ан га жи ра ња. Тој
е и прв ин стру ктор за спорт ска ре кре а ци ја во Ма -
ке до ни ја..

Ина ку, Ри сто Трај ко ски е поз нат и ка ко до бар
фолк ло рист-игро о рец. Ка ко што са ми от ве ли, со
фолк ло рот поч нал уште во сед мо од де ле ние, а за
вре ме на сту ди ра ње то во Скоп је тоа му би ло и про -
фе си ја. Тој е еден од ос но ва чи те и прв ко ре о граф
и ра ко во ди тел, за ед но со На ум Га ври ло ски, на КУД
,,Ѓер дан“ од Охрид, во вре ме то од 1968 до 1985
го ди на.

Но Трај ко ски, иа ко ве ќе нав ле зе во сво ја та 73-
та го ди на од жи во тот, сD уште е акти вен во спор тот
и во фолк ло рот. Од 2011 го ди на е пре тсе да тел на

ко ми си ја та за спорт, пер и од во кој ЗП-Охрид и Де -
бр ца пет го ди ни со ред е ре пуб лич ки по бед ник на
спорт ска та пен зи о нер ска олим пи ја да на СЗПМ.
Ка ко умет нич ки ра ко во ди тел и игро о рец, Трај ко -
ски исто та ка има го ле ма зас лу га и во актив но ста
и афир ма ци ја та на КУД ,,Дал ги“ при ЗП-Охрид и
Де бр ца. 

За овие ус пе си на ЗП-Охрид и Де бр ца во спор -
тот и во кул ту ра та, ве ли Трај ко ски, го ле ма зас лу га
има и пре тсе да те лот на из врш ни от од бор, Ѓор ѓи
Трп че ски, кој да ва огро мен при до нес и под др шка
во раз во јот на овие деј но сти. 

За сво ја та се стра на актив ност и по стиг на ти ре -
зул та ти во спор тот и фи зич ка та кул ту ра на Охрид и
Ма ке до ни ја, Трај ко ски има до би е но мно гу број ни
на гра ди и приз на ни ја. Два па ти е прог ла сен за нај -
ус пе шен тре нер, за нај ус пе шен спорт ски ра бот -
ник, за нај ан га жи ран ве те ран во спор тот, а е до -
бит ник и на нај ви со ко то оп штин ско приз на ние на
град Охрид, на гра да та „Сед ми но ем ври“ за АК
„Охрид“, што се вра чу ва по по вод Де нот на ос ло -
бо ду ва ње то на гра дот и мно гу дру ги. Ка ко врв на
ус пе си те на Трај ко ски во спор тот и фи зич ка та кул -
ту ра е не о дам неш но то Приз на ние за жи вот но де -
ло на Ат лет ска та фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја за
2015 го ди на, што му го вра чи пре тсе да те лот на
оваа спорт ска асо ци ја ци ја, Кр сто Се ра фи мо ски,
при из бо рот на нај до бри те ат ле ти ча ри за 2015 го -
ди на на Ма ке до ни ја.

Ина ку, Ри сто Трај ко ски е акту е лен член на из -
врш ни от од бор и на ко ми си ја та за спорт на СЗПМ,
де ле ги ран од ЗП-Охрид и Де бр ца.

Им пре си о ни ран сум од ком пакт но ста, струч -
но ста и поз на ва ње то на оп штес тве на та и на со ци -
јал на та по ли ти ка на ра ко водс тво то на Со ју зот и
нив на та кон стру ктив ност во при о дот на за лож би -
те за ре ша ва ње на ви тал ни те пра ша ња и проб ле -
ми на пен зи о не ри те во ре пуб ли ка ва. Со осо бе на
по чит и це лос на до вер ба ја це нам ра бо та та на ра -
ко водс тво то на СЗПМ со пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски, кое не у мор но се за ла га за по до бар и по до сто -
инс твен жи вот на пен зи о не ри те - ве ли Трај ко ски.

ЗП ОХРИД И ДЕБРЦА 

Го диш но здру же ни е то изд во ју ва 
око лу 600.000-700.000 де на ри за 

по мош на пен зи о не ри со при ма ња
по ма ли од 9.500 де на ри во 

се мејс тво то или за чле но ви што се 
су дру ва ат со по те шки здрав стве ни

проб ле ми. Се ко ја го ди на им се
до де лу ва ед но крат на па рич на 

по мош на око лу 150 пен зи о не ри

Приз на ние за жи вот но де ло за Ри сто Трај ко ски

Ба ра ње за по лес но снаб ду ва ње со ле ко ви
ЗП МАКЕДОНСКИ БРОД 

При о ри тет: Ор га ни зи ра ње ма сов ни 
фор ми и актив но сти за со жи вот
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