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Дра ги Ар ги ров ски, 
пре тсе да тел на СЗПМ 

Со бра ни е то на СЗПМ усвои ди на -
мич на про гра ма и си те про грам ски за -
да чи и тра ди ци о нал ни ма ни фе ста ции
се оче ку ва да ми нат во ду хот на 70-го -
диш ни от ју би леј, да би дат по ма сов ни,
ква ли тет ни и инс пи ра тив ни. Све че на -
та ака де ми ја, во чест на ју би ле јот и Де -
нот на пен зи о не ри те, ќе се одр жи на 20
сеп тем ври во Скоп је. Ќе би де из да де -
на бо га та мо но гра фи ја во ко ја ќе би дат
за пи ша ни си те ус пе си и слу чу ва ња во
из ми на ти те го ди ни, а ќе би дат под го тве -
ни и дру ги при год ни из да ни ја. Го ле ми -
от пен зи о нер ски ју би леј, 70-го диш ни -
на та од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње
во Ма ке до ни ја и 25 го ди ни на са мо стој -
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, го ди на ва ќе
би де од бе ле жан до сто инс тве но и со по -
ве ќе при год ни ма ни фе ста ции.

При мер за пен зи о не ри те од зем -
ји те на на ше то оп кру жу ва ње и од
Евро па се на ши те ре вии на пес ни,
му зи ка и игри, што 14 го ди ни по ред
се одр жу ва ат на ре ги о нал но и ше ста
го ди на на др жав но ни во, со про грам -
ска под др шка на Ми ни стерс тво то за
кул ту ра кое оваа пен зи о нер ска ма -
ни фе ста ци ја ја прог ла си за на ци о на -
лен ин те рес на кул ту ра та, со што го
ве ри фи ци ра ше фа ктот де ка пен зи о -
не ри те се вер ни чу ва ри на ма ке дон -
ско то кул тур но нас ледс тво и ги вра -
ќа ат од за бо рав на ши те пре у ба ви пес -
ни, ора, оби чаи и но сии кои го прет -
ста ву ва ат иден ти те тот на си те кои жи -
ве ат во на ша та др жа ва. Ре ги о нал ни -
те ре вии на пес на, му зи ка и игри ќе
се одр жат од 27 април до 19 мај, а до -
ма ќи ни ќе би дат здру же ни ја та: Штип,
Ве лес, Кра то во, Пех че во, Би то ла, Га -
зи Ба ба-Скоп је, Бу тел-Скоп је и Ки че -
во. На за ка жа ни те ре ги о нал ни ре вии
се оче ку ва ат но ви ква ли тет ни из вед -

би на из вор ни и на ста ро град ски пес -
ни, му зи ка и игри, со својс тве ни фолк -
лор ни обе леж ја. Глав на та ре ви ја на
др жав но ни во се пла ни ра да се одр -
жи на 7 ју ни, во са ла та на Ма ке дон -
ска та опе ра и ба лет во Скоп је. При -
тоа ќе се из бе ре и наш прет став ник
за го ди наш ни от Фе сти вал за тре та жи -
вот на до ба во Љуб ља на.

Во ду хот на ју би ле јот ќе се одр жат
и 21. спорт ски нат пре ва ри на пен зи -
о не ри те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Од
21 мај до кра јот на ју ни до ма ќи ни на
ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри ќе
би дат здру же ни ја та на пен зи о не ри те
на скоп ски Ча ир, на Ѓор че Пе тров, Де -
мир Хи сар, Де бар, Ка ва дар ци, Ку ма -
но во, Ло зо во и на Дел че во. Др жав на -
та ма ни фе ста ци ја се пла ни ра да би де
на 3 сеп тем ври, на спорт ски от комп -
лекс „Шам пи он“ во Ра до виш.

Во знак на ју би ле јот со но ви со др -
жи ни и со по го ле ма ма сов ност ќе се

одр жат и пик ник-сред би те во Ора о ви -
ца, Лес но во, До јран, Еле нец, Св.Пан -
те леј кај Ко ча ни, Пе лин це, Са рај, Де -
мир Ка пи ја и дру ги. Во Те то во ќе се
одр жи тра ди ци о нал на та ме ѓу ет нич ка
пен зи о нер ска сред ба. За бе леж лив на -
пре док тре ба да се по чув ству ва и при
ор га ни зи ра ње то на раз ни дру ги сред -

би и ек скур зии.
Со тоа што сме прог ла се ни за ли -

де ри на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра -
ње на Бал ка нот во 2016 го ди на, се
пла ни ра и збо га ту ва ње на ме ѓу на род -
на та со ра бо тка на европ ско рам ни -
ште за да се ко ри стат европ ски те
искус тва за раз ме на на пен зи о нер -

ски те тра ди ции и за со ра бо тка.
Се ка ко, во ју би леј на та 2016 го ди -

на ќе се збо га ти со ра бо тка та и со ме -
ди у ми те. Во март, за ед но со вес ни кот
„Но ва Ма ке до ни ја“, ќе го од бе ле жи -
ме пе де сет ти от број на за ед нич ки от
при лог „Пен зи о нер ски ви ди ци“, а во
но ем ври ќе би де про мо ци ја та на мо -
но гра фи ја та „70 го ди ни пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја“ и на
сто ти от број на „Пен зи о нер плус“. 

Во те кот на го ди на та со но ви со др -
жи ни ќе се збо га ту ва и ин тер нет-стра -
ни ца та на СЗПМ, во ко ја ќе би дат фор -
ми ра ни од дел ни стра ни ци на си те здру -
же ни ја - член ки на Со ју зот со нај важ -
ни те по да то ци за нив.

Овој ре док ју би леј на ед на од нај -
ста ри те нев ла ди ни ор га ни за ции во
Ма ке до ни ја ќе би де од бе ле жан она -
ка ка ко што тоа зна ат да го пра ват пен -
зи о не ри те: со го лем број актив но сти,
со дру же ње, пес на и оро.

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СЗПМ 

Све че но од бе ле жу ва ње на го ле ми от ју би леј
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На ре дов на та сед ни ца та на од бо -
рот на ре ги стри ра на та ор га ни за ци -
ја при СЗПМ, што се одр жа на 21 ја -
ну а ри 2016 го ди на, чле но ви те беа
за поз на е ни со со стој ба та на средс -
тва та од со ли дар ни от фонд и од чле -
на ри на та, ка ко и со проб ле ми те при
рас пре дел ба та на овие средс тва по -
ра ди не а жу ри ра на та еви ден ци ја, пр -
венс тве но кај со ју зи те на ин ва лид -
ски те пен зи о не ри, за што ела бо ри -
ра ше пре тсе да те лот на ОРО, Сал тир
Ка ров ски. На сед ни ца та при сус тву -
ваа и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски и се кре тар ка та на ИО на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва. 

Од бо рот нај пр во ги разг ле да ин -
фор ма ци и те на Фон дот на ПИОМ за
доз на че ни те и за исп ла те ни те средс -
тва за со ли да рен фонд за по чи на ти те
ко рис ни ци на пен зи ја, ка ко и за чле -

на ри на та за чле ну ва ње во здру же ни -
ја та на пен зи о не ри зак луч но со но ем -
ври ми на та та го ди на, а за зна че ње то
на овие ин фор ма ции од по ве ќе ас пе -
кти го во ре ше пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, кој наг ла си де ка за
исти те рас пра вал и ед ног лас но ги усво -
ил управ ни от од бор на ФПИОМ, во кој
ток му тој ги прет ста ву ва пен зи о не ри -
те. Спо ред Ар ги ров ски, доз на че ни те и
исп ла те ни те средс тва за со ли да рен
фонд со од вет ству ва ат на по тре би те и
на мо мен тал на та со стој ба, па за тоа
не ма по тре ба од зго ле му ва ње на за -
др шка та од пен зи и те на членс тво то по
тој ос нов. Во тој кон текст, од бо рот до -
не се зак лу чок де ка се по твр ду ва од лу -
ка та со ко ја е опре де лен из но сот на
за др шка та од пен зи ја та за со ли да рен
фонд и за чле на ри на, би деј ќи рас по -
лож ли ви те средс тва ги по кри ва ат по -

тре би те за исп ла та на пос мрт ни на та
за по чи на ти те ко рис ни ци на пен зи ја.

Исто та ка, од бо рот зак лу чи де ка ќе
се на пра ви спи сок на пен зи о не ри те
по оп шти ни и по здру же ни ја, на кои не
им се вр ши за др шка на средс тва за
со ли да рен фонд и за чле на ри на, за да
се ин фор ми ра ат и до бро вол но да се
вклу чат во овој про ект.

Во од нос на проб ле ми те за рас пре -
дел ба та на чле на ри на та кај ин ва лид -
ски те со ју зи по ра ди не а жу ри ра на та
еви ден ци ја, од бо рот ре ши рас пре дел -
ба та на чле на ри на та по ин ва лид ски
со ју зи да се вр ши про цен ту ал но врз
ос но ва на прег ле дот на број на та со -
стој ба, што го из го тви струч на та служ -
ба спо ред по да то ци те од Фон дот на
ПИОМ, сè до де ка не се утвр ди ви стин -
ска та со стој ба.

М. Ди мов ски

РЕДОВНА СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ НА РЕГИСТРИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ СЗПМ 

Зак лу чо ци и мер ки за по до бро функ ци о ни ра ње
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По пет го ди ни од фор ми ра ње то на
ЗП-Со ли дар ни пен зи о не ри-Илин ден,
по ра неш на та ини ци ја ти ва на не кол ку
акти вис тки од ова здру же ние за фор -
ми ра ње Актив на пен зи о нер ки се ре -
а ли зи ра на кон сти ту тив ни от со ста нок
што бе ше одр жан на 15 де кем ври
2015 го ди на. На овој на стан, во са ла -
та на клу бот во се ло то Ма ри но, при сус -
тву ваа го лем број акти вис тки-пен зи о -

нер ки, за ин те ре си ра ни за фор ми ра -
ње Актив во здру же ни е то, при што беа
разг ле да ни по ве ќе оп ции и по раз ме -
на та на мис ле ња беа да де ни пред ло -
зи и на со ки за фор ми ра ње и ра бо та
на Акти вот. То гаш бе ше из бра на и пре -
тсе да тел ка на ова те ло, и со ед ног лас -
но из јас ну ва ње да го во ди е наз на че -
на Ро тка Пе тров ска, а во од бо рот беа
из бра ни: Уба вка Ге ор ги ев ска (за ме -

ник), Јор дан ка Сми лев ска, Ма ри ја Ста -
но е виќ, Ли ле Ге ор ги ев ска и Сто јан ка
Бог да нов ска. По кон сти ту и ра ње то на
Акти вот бе ше усво е на про гра ма та за
ра бо та во 2016 го ди на, при што пре -
тсе да тел ка та Пе тров ска на при сут ни -
те им се заб ла го да ри за до вер ба та и
им ве ти де ка ма кси мал но ќе се ан га -
жи ра за афир ми ра ње на Акти вот и за
по стиг ну ва ње по за бе ле жи тел ни ре -
зул та ти во си те сфе ри од ра бо та та. 

Спо ред неа, во ид ни на по го ле мо
вни ма ние ќе се обр не кон ома со ву -
ва ње то и раз ви ва ње то на актив но сти -
те во по ве ќе об ла сти, ка ко што е не гу -
ва ње то на кул тур ни те тра ди ции, уна -
пре ду ва ње то на жен ски те ве шти ни,
еду ка ци ја та во по ве ќе об ла сти, не гу -
ва ње то на ху ма ни тар ни те актив но сти
и дру го. Во пог лед на со ра бо тка та со
дру ги те акти ви ре че де ка ќе се ор га -
ни зи ра ат за ем ни ек скур зии и по се ти
на зна чај ни кул тур но-исто ри ски ме -
ста, учес тво во раз ни кул тур ни и спорт -
ско-ре кре а тив ни ма ни фе ста ции и
слич но.

Чле но ви те на Акти вот се до го во ри -
ја да се сре ќа ва ат ед наш не дел но за
да ја сог ле ду ва ат ре а ли за ци ја та на
актив но сти те и да пла ни ра ат но ви за -
да чи, при што дру же ње то им е ос нов -
на та цел.                    

Ва сил Па чем ски

Бо ги ца и Љу бе Ди ми три ев ски
дол ги го ди ни се во хар мо нич на
брач на за ед ни ца. Љу бе е вр вен
стре лач, ос но во по лож ник на Стре -
леч ко то друш тво во ЗП-Ку ма но во и
пре тсе да тел на ко ми си ја та за спорт,
од мор и ре кре а ци ја.

Не го ва та жи вот на со пат нич ка
приз на ва де ка во ма ги и те на стре -
лаш тво то одам на ја во вел ток му со -
пру гот. Се га се којд нев но, со пу шка
в ра ка, на со од ве тен те рен за ед но
веж ба ат и се под го тву ва ат за на ста -
пи те на си те ни воа.

Приз на вам, ве ли Ди ми три ев ска,
во по че то кот бе ше не во о би ча е но. И
са ма та не ве ру вав де ка ќе нав ле зам
во тај ни те на оваа спорт ска дис цип ли -
на. Ка ко ми ну ва ше вре ме то вред но
и дис цип ли ни ра но ги сле дев ин струк -
ци и те на со пру гот и еве, ста нав ре дов -
на член ка на жен ска та стре лач ка еки -
па. Во 2011 и во 2014 го ди на, на др -
жав ни те спорт ски олим пи ја ди го осво -
ив ме вто ро то ме сто и се за ки тив ме со
сре брен ме дал. Во сеп тем ври 2015
го ди на, во сил на кон ку рен ци ја убед -
ли во бев ме нај до бри. Го осво ив ме пр -
во то ме сто, се поз ла тив ме. Јас бев
прог ла се на за нај до бра во по е ди неч -
на кон ку рен ци ја, што пре диз ви ка сил -
на воз бу да и емо ции.

Приз на ни е то нај до бра ме ѓу до бри -
те сил но ја мо ти ви ра Ди ми три ев ска
и по на та му да про дол жи со ре дов ни -
те тре ни ра ња и на ста пи во име то на
сво е то здру же ние. Со бо га та стре лач -
ка ка ри е ра и приз на ни ја, со што ги ур -
на пре дра су ди те де ка стре лаш тво то е
иск лу чи тел но ма шка дис цип ли на, Бо -
ги ца Ди ми три ев ска нај а ву ва но ви
спорт ски ус пе си кои, кол ку лич но, ги
сфа ќа и ка ко ус пех на ку ма нов ско то
здру же ние. Т.Ан тиќ

И го ди на ва, 21. пат, на 13 фе вру -
а ри, во ре сто ра нот „На Ве ле шко“,
Здру же ни е то на пен зи о не ри те од Ве -
лес ја одр жа ма ни фе ста ци ја та „Блак -
це то на ба ба“. 

На ма ни фе ста ци ја та учес тву ваа
над 300 пен зи о не ри и пен зи о нер ки
од на ша та др жа ва. Најм но гу број ни по -
се ти те ли беа од Ра до виш, но зад нив
не за о ста наа ни пен зи о не ри те од Град -
ско, Охрид, Де бар, Не го ти но, Те то во,
Све ти Ни ко ле, Штип, Ко ча ни... 

Сред би те ги поз дра ви гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Ве лес, Слав чо Ча -
ди ев, ка ко и до ма ќи нот, пре тсе да те -
лот на ЗП-Ве лес, д-р Ве ле Але ксо ски,
а за отво ре ни ги прог ла си пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Тој во
сво е то обра ќа ње се за др жа на про -

гра ма та на со ју зот за 2016 го ди на, ко -
ја ве ќе за поч на да се ре а ли зи ра. Го -
во ре ше и за по ка чу ва ње то на пен зи -
и те, за овоз мо жу ва ње то на пен зи о не -
ри те бесп ла тен пре воз со но ви те во -
зо ви, по тоа за бесп лат но то бањ ско ле -
ку ва ње, бесп лат ни те ви кен ди за пен -
зи о не ри и мно гу дру ги ра бо ти што ве -
ќе се ре ал ност.

На сред ба та пен зи о нер ки те од це -
ла Ма ке до ни ја се прет ста ви ја со мно -
гу те бла ги спе ци ја ли те ти што ги до не -
соа со се бе. Ина ку ма ни фе ста ци ја та
„Блак це то на ба ба“ и го ди на ва има -
ше ху ма ни та рен ка ра ктер. Но ви на е
тоа што по по вод оваа ма ни фе ста ци -
ја од стра на на ЗП-Ве лес бе ше из да -
ден и при рач ник со по ве ќе ре цеп ти за
на ши те ста рин ски блак ца. Мо то то под

кое се одр жа ма ни фе ста ци ја та „Блак -
ца та на на ши те ба би - дел од ма ке дон -
ски от иден ти тет“ не слу чај но се нај де
на пр во ме сто во овој при рач ник. Се
са ка ше да се истак не де ка цел та на
оваа ма ни фе ста ци ја, ка ко и из да ва -
ње то на при рач ни от, е да си го за чу ва -
ме она што е на ше, да се иден ти фи ку -
ва ме и на овој на чин да ја про дол жи -
ме на ша та тра ди ци ја за да не се из гу -
бат ко ре ни те од на ше то дам неш но по -
сто е ње.

Пен зи о нер ки те во овој при рач ник
уште истак наа: „На ју ба ви и најс ла тки
ни се блак ца та од на ше то дет ство. Сè
уште се се ќа ва ме на ара ва ни и те, ал -
ва та, бак ла ви те, ва ни ли ци те... Тие ми -
ри са ат во на ши те се ќа ва ња, ги гре ат
на ши те ду ши, ги раз га лу ва ат ср ца та.
И ние, де неш ни те ба би, би са ка ле да
би де ме про дол жу ва чи на на ши те тра -
ди ции за да оста не не за бо ра ве но она
што ни е бес це не то, она од кое не би
мо же ле да се отка же ме и без кое не
би мо же ле да жи ве е ме и ние и на ши -
те де ца, вну ци и ид ни ма ке дон ски по -
ко ле ни ја. Ние, член ки те од Акти вот на
пен зи о нер ки при ЗП-Ве лес, до ка жу -
ва ме де ка ма ке дон ска та до ма ќин ка
е вред на, де ка ма ке дон ска та куј на е
нај вкус на и по раз лич на од дру ги те куј -
ни. Са ка ме на пом ла ди те ге не ра ции
да им пре не се ме не што и од нас, а кое
сме го нас ле ди ле од на ши те мај ки и
ба би, за да не нè за бо ра ват. Са ка ме
да оста не ме веч ни, ка ко што е веч на
на ша та Ма ке до ни ја“.

Во поп лад нев ни те ча со ви го сти те
се раз де ли ја со ве ту ва ње де ка в го ди -
на ма ни фе ста ци ја та ќе би де уште по -
по се те на, а до ма ќи нот се об вр за вре -
ме то да би де сме не то, сред ба та „Блак -
це то на ба ба“ да се одр жу ва во март,
ко га ќе би де по топ ло.

На да Але ксо ска

ЗП-ВЕЛЕС

Блак ца та на на ши те ба би - дел од ма ке дон ски от иден ти тет

ЗП-КУМАНОВО

Бо ги ца Ди ми три ев ска 
- стре лач ка од прв ка ли бар

ЗП-СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ-ИЛИНДЕН

Ре а ли зи ра на ини ци ја ти ва та за фор ми ра ње
Актив на пен зи о нер ки

По по вод оваа ма ни фе ста ци -
ја бе ше из да ден и при рач ник
со по ве ќе ре цеп ти за на ши те
ста рин ски блак ца. Мо то то под
кое се одр жа ма ни фе ста ци ја -
та „Блак ца та на на ши те ба би
- дел од ма ке дон ски от иден ти -

тет“ не слу чај но се нај де на
пр во ме сто во овој при рач -
ник. Цел та на оваа ма ни фе -
ста ци ја е всуш ност жел ба та
да си го за чу ва ме она што е
на ше, да ја про дол жи ме на -
ша та тра ди ци ја за да не се
из гу бат ко ре ни те од на ше то

дам неш но по сто е ње



vidici ^etvrtok, 18.2.20163

Во ор га ни за ци ја на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до -
ни ја, на 29 ја ну а ри, во ре сто ра нот „Па -
ни ни“ на Ве ле шко Езе ро се одр жа ра -
бо тил ни ца за со ста ву ва ње фи нан си -
ски из ве штаи и го диш на сме тка во
здру же ни ја та на пен зи о не ри и во Со -
ју зот, на ко ја при сус тву ваа: сме тко во -
ди те ли те и пре тсе да те ли те на ЗП - член -
ки на СЗПМ, пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, пот пре тсе да те лот
на со бра ни е то, Бес ник По це ста, пот -
пре тсе да те лот на ИО, Сал тир Ка ров -
ски, под го тву ва чот на ма те ри ја лот, Ди -
ми тар То дев ски и пре тсе да те лот на
над зор ни от од бор на СЗПМ, Ми тре
Сто ја нов ски.

Ра бо тил ни ца та ја отво ри пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, при
што го наг ла си зна че ње то на еду ка ци -
ја та на пре тсе да те ли те и на сме тко во -
ди те ли те за пра вил но фи нан си ско и
до ма ќин ско ра бо те ње, што се по ка жа
мош не ко рис но и се по твр ди во пра -
кти ка во из ми на ти те че ти ри го ди ни.

Бла го да ре ние на ва ква та гри жа за за -
кон ско ра бо те ње во рам ки те на Со ју -
зот во из ми на ти от пер и од не ма кон -
ста ти ра но сла бо сти и не га тив ни со -
стој би од инс пек ци ски те и од над зор -
ни те ор га ни.

Авто рот на при рач ни кот за со ста -
ву ва ње фи нан си ски из ве штаи - го -
диш ни сме тки за 2015 го ди на, Ди ми -
тар То дев ски, ги образ ло жи пра ша -
ња та по вр за ни со оваа проб ле ма ти -
ка и ги наз на чи проб ле ми те кои мо -
жат да се по ја ват во раз ни слу чаи и
да пре диз ви ка ат ре пер ку сии до кол -
ку не се по ста пу ва спо ред да де ни те
ре гу ла ти ви, а осо бе но спо ред пра -
вил ни кот за сме тко водс тво на не про -
фит ни те ор га ни за ции. На ра бо тил ни -
ца та беа рас чи сте ни си те ди ле ми во
вр ска со под го тву ва ње то на фи нан -
си ски те из ве штаи и на за врш на та
сме тка во ЗП и во СЗПМ, а си те по -
дроб но сти и спе ци фич но сти во раз -
ни слу чаи и при ме ри се со др жа ни во
при рач ни от ма те ри јал што им бе ше

по де лен на сме тко во ди те ли те.
Во ме ѓу вре ме, пре тсе да те лот на

СЗПМ ос тва ри од дел на сред ба со пре -
тсе да те ли те на ЗП на ко ја ги ин фор ми -
ра за поз на чај ни те актив но сти во 2016
го ди на, со нај а ва на до ма ќи ни те и на
тер ми ни те за одр жу ва ње на ре ви и те

и на спорт ски те нат пре ва ри на ре ги -
о нал но и на ре пуб лич ко ни во, ка ко и
мож но ста по по вод 70-го диш ни на та
на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње,
СЗПМ да би де до ма ќин на Европ ска
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри во
Скоп је. На сред ба та се раз го ва ра ше

и за не кои не га тив ни по ја ви и проб -
ле ми, а осо бе но за не по чи ту ва ње то
на до го во ри те од ЈП „Ма ке дон ски шу -
ми“ при ис по ра ка та на огрев но др во
за пен зи о не ри те, за што беа да де ни
на со ки за нив но раз ре шу ва ње.

М. Ди мов ски

За чу ду вач ки е од но сот на те тов ски -
от пен зи о нер Ис мет Не биу кон чи сто -
та та и при род ни те уба ви ни. Не ма ден
овој чо век со сво јот ве ло си пед и со не -
кол ку ала тки - мо ти ка, ло па та, греб ло,
ви ла, да не би де на два та ки ло ме три
пат од Гор на Чар ши ја во Те то во, па сè
до ло ка ли те тот Ба њи че. Ов де ќе го нај -
де те и во ус ло ви на не вре ме, ко га за
мо мент ќе се за сол ни, а по тоа про дол -
жу ва за да ја одр жу ва чи сто та та на оваа
со о бра ќај ни ца. За не го ви от не се би чен
од нос, за сè што пра ви за за чу ву ва ње
на при род на та уба ви на, пред три го ди -
ни му бе ше до де ле но и оп штин ско приз -
на ние. То гаш Не биу ре че де ка не му е
до приз на ни е то или до евен ту ал на та
на гра да, ту ку са ка да го ос тва ри ама -
не тот на не го ви от та тко без ни ка ков на -

до ме сток да ра бо ти на за чу ву ва ње на
ре тка та при род на уба ви на.

Ве ќе 20 го ди ни сум во пен зи ја. За
це ли от овој пер и од сум во до бро вол но
одр жу ва ње на овој пре дел. Не ка де упо -
тре бу вам мо ти ка, не ка де друг алат, а
во мно гу слу чаи и ко са и срп. Сè што го
на ру шу ва ам би ен тот го тр гам, го при -
би рам - истак ну ва Ис мет Не биу, 80-го -
ди шен пен зи о нер од Те то во, кој ве ли
де ка при род на та уба ви на во овој дел
е ре ткост, но за жал, ка ко да е за бо ра -
ве на од вла сти те и ни кој освен не го не
се гри жи за за чу ву ва ње на иста та. 

Ис мет се којд нев но го чи сти пат ни -
от пра вец што те тов ци го ко ри стат за
ре кре и ра ње, за пе ша че ње од раз о но -
да или по пре по ра ка од ле кар. Го чи сти
од раз но ви ден от пад, ги ре гу ли ра во -

до те ци те, а са ми от из гра дил и не кол ку
по ма ли пе шач ки мо сто ви. И са ми от не
знае кол ку за са дил зим зе ле ни или друг
вид дрв ја, кол ку се ко ја про лет за се ју ва
и са ди цве ќи ња, а на не кол ку ме ста по -
ста вил и клу пи за од мор. И сè ова го
пра ви од за до волс тво и без ни ка ков
на до ме сток или по мош.

Из во ри те на Ба њи че има ат и ле ко -
ви ти својс тва. Не е мое да ка жу вам кои
сè бо ле сти ле ку ва ат, но гле дам ка кви
сè лу ѓе до а ѓа ат. Овој дел мо ра да се за -
чу ва, да се прог ла си за пе шач ка зо на
на ко ја тре ба да има за бра на за во зе -
ње авто мо би ли, кои го на ру шу ва ат спо -
ко јот на по се ти те ли те кои ов де пе ша -
чат или ми ну ва ат - ве ли Не биу, вред ни -
от вљу бе ник во при ро да та.

Го оста вив ме 80-го диш ни от Не биу
крај ед на браз да во да од ко ја ги ва де -
ше от па до ци те, а во да та ја на со чу ва ше
во ви стин ски пра вец. Му по са кав ме до -
бро здрав је и долг жи вот за да мо же да
ја про дол жи оваа ху ма на и бла го род на
ра бо та. Ко га би има ло по ве ќе ва кви лу -
ѓе, би би ло уште по у ба во за си те. 

Гој ко Ефто ски

Ра бо тил ни ца та ја отво ри пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, при што го наг ла си зна че ње то на еду ка ци ја та на
пре тсе да те ли те и на сме тко во ди те ли те за пра вил но фи нан -

си ско и до ма ќин ско ра бо те ње, што се по ка жа мош не ко рис -
но и се по твр ди во пра кти ка во из ми на ти те че ти ри го ди ни 

РАБОТИЛНИЦА ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ ПРИ СЗПМ 

Еду ка ци ја за пра вил но фи нан си ско ра бо те ње 

Ри сто До сти но ски по пен зи о ни ра -
ње то уго сти тел ска та уни фор ма ја за ме -
ни со пче лар ски ко стум и на ме сто ча -
ши, се га пол ни тег ли со мед. Ро ден е во
Вел гож ди, Охрид ско, а жи вее во Под -
гор ци, Стру шко и одг ле ду ва пче ли. Тој
на ед но ја вр ши функ ци ја та пре тсе да -
тел на здру же ни е то на пче ла ри „Пче -
ла“ од Стру га.

Пен зи о ни ра ни от уго сти тел Ри сто До -
сти но ски сво ја та љу бов кон при ро да та
ја пре тво ри во сво ја но ва про фе си ја,
ко ја му би ла дол го го диш но хо би. 

Со пче ларс тво то ка ко хо би поч нав
да се за ни ма вам уште до де ка бев на
ра бо та во хо те лот „Дрим“ во Стру га. Мо -
е то хо би ме ис пол ну ва ше ду шев но, но
по не ко гаш ми по ма га ше и фи нан си -
ски. Дру же ње то со пче ли те ми дој де ка -
ко ре зерв на про фе си ја, ко ја ја ра бо -
там и де нес и со неа си ги ис пол ну вам
пен зи о нер ски те де но ви за тоа што сум
го лем вљу бе ник во при ро да та, а по крај
со пче ларс тво се за ни ма вам и со ово -
штарс тво. За поч нав со пет пчел ни се -
мејс тва, а де нес имам пре ку ше е сет и
освен мед, пра вам сè што мо же да се

на пра ви од пчел ни про из во ди - ве ли
Ри сто До сти но ски.

Тој има за вр ше но ви шо уго сти тел -
ско обра зо ва ние во Опа ти ја, а се га
оди на ма ни фе ста ции во по ве ќе гра -
до ви, на фе сти ва ли на мед во Скоп је,
Ко ча ни, Штип, При леп, Би то ла, на са -
е ми за мед во Бел град, Тур ци ја и на
дру ги ме ста.

Гла сот за мо и те ква ли тет ни про из -
во ди оди од чо век на чо век. Мис лам
де ка се кој во зем ја ва мо же да жи вее
од оваа деј ност, ако ја сфа ти се ри оз но.
Про из водс тво то на мед мо же да се ра -
бо ти ка ко до пол ни тел на деј ност и по
пен зи о ни ра ње то. Пчел ни те кош ни ци -
сан да ци сам ги изра бо ту вам, а вна -
треш но ста ја уре ду ва ат са ми те пче ли -
об јас ну ва Ри сто и до да ва де ка пче лар -
ни кот му се на о ѓа во ко сте но ва та шу -
ма до са ми от пат за Вев ча ни. Меч ка
не кол ку па ти до а ѓа ла да се го сти со не -
го ви от мед и ги уни шту ва ла не го ви те
сан да ци, но тој и по на та му про дол жу -
ва да пра ви сан да ци и да про из ве ду ва
мед, нај до бра та хра на и лек.

С. Ку ку не шов ски

СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРОТ РИСТО ДОСТИНОСКИ

На ме сто ча ши, 
се га пол ни тег ли со мед

Са ми от не знае кол ку за са -
дил зим зе ле ни или друг вид

дрв ја, кол ку се ко ја про лет за -
се ју ва и са ди цве ќи ња. На

не кол ку ме ста по ста вил клу -
пи за од мор, а из гра дил и пе -
шач ки мов чи ња. И се то ова
го пра ви од за до волс тво и

без ни ка ков на до ме сток или
по мош

ЕНТУЗИЈАЗАМ ЗА ПРИМЕР 

Ис мет Не биу - чу вар на при род ни те уба ви ни
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Во рам ки те на сво и те над леж но сти
и во сог лас ност со за кон ски те про пи си,
Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва ње на
Ма ке до ни ја има отво ре на и кон стру ктив -
на со ра бо тка со си те суб је кти во здрав -
стве ни от си стем. Осо бе но ме сто во тоа
има Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја, со кој има од лич на
со ра бо тка. 

ФЗОМ и Со ју зот на здру же ни ја на пен -
зи о не ри на Ма ке до ни ја, на за ем но за -
до волс тво, за ед нич ки утвр ди ја де ка по -
ра ди го ле ми от ин те рес од стра на на пен -
зи о не ри те за еду ка тив ни ра бо тил ни ци,
во 2016 го ди на ќе се ре а ли зи ра нов, трет
цик лус на те ми кои се од осо бен ин те рес
на пен зи о не ри те. Во тој кон текст, до го -
во ре но е про е ктот „Фон дот поб ли ску до
пен зи о не ри те“ да про дол жи и во те кот
на 2016 го ди на. Во 30 гра да во Ма ке до -
ни ја, ка де што Фон дот за здрав стве но
оси гу ру ва ње има по драч ни служ би, а
СЗПМ има свои здру же ни ја, пла ни ра но
е да се одр жат ра бо тил ни ци. Та кви ра -
бо тил ни ци се пла ни ра да се одр жат во
след ни те гра до ви: Штип, Кра то во, Те то -
во, Не го ти но, Ко ча ни, Стру ми ца, Стру га,
Го сти вар, Кру ше во, Све ти Ни ко ле, Ве -
лес, Ре сен, Ка ва дар ци, Ра до виш, При -
леп, Охрид, Скоп је, Дел че во, Бе ро во, Ви -

ни ца, Про би штип, Би то ла, Ки че во, Ма -
ке дон ски Брод, Де бар, Ва лан до во, Ге -
вге ли ја, Де мир Хи сар, Кри ва Па лан ка и
Ку ма но во. Во овој про ект трет парт нер
со кој што со ра бо ту ва ат ФЗОМ и СЗПМ
е Цр ве ни от крст на Ма ке до ни ја. 

До се га, во 2014 го ди на, одр жа ни
се 15 ра бо тил ни ци, а во 2015 го ди на
се одр жа ни 32 ра бо тил ни ци на те ри -
то ри ја та на це ла та др жа ва. На овие ра -
бо тил ни ци, тим од прав ни ци и ле ка ри
од ФЗОМ пред пен зи о не ри те имаа
свои пре зен та ции на до го во ре ни те -
ми, со од дел но од во е но вре ме за пра -
ша ња од пен зи о не ри те. 

Но ви от цик лус ра бо тил ни ци ќе има
осо бен осврт за спе ци ја ли зи ра на та ме -
ди цин ска ре ха би ли та ци ја и ре фун да -
ци и те, кои се еду ка ци ја за опре де ле -
ни здрав стве ни про е кти и ус лу ги што
ги фи нан си ра ФЗОМ, но и дру ги те ми
што се од ин те рес за оваа ка те го ри ја
оси гу ре ни ци. 

Овие еду ка тив ни ра бо тил ни ци има -
ат цел да го зго ле мат ни во то на ин фор -
ми ра ност на пен зи о не ри те за нив ни -
те пра ва од здрав стве но то оси гу ру ва -
ње, ка ко и за дру ги пра ша ња што се
од ин те рес на оваа мно гу број на по пу -
ла ци ја. К.С.А.

ПРОДОЛЖУВА СОРАБОТКАТА МЕ ЃУ ФЗОМ И СЗПМ 

Пла ни ра ни се 30 ра бо тил ни ци 
со пен зи о не ри те

Иа ко е на по че то кот на ос ма та де це -
ни ја од жи во тот, Сло бо дан Бо шков ски,
во Про би штип по поз нат под име то Аце,
сe уште е ис пол нет со жел би и ам би ции
за но ви спорт ски до стиг ну ва ња, осо бе -
но во об ла ста на пла ни нарс тво то, не са -
мо ка ко ре кре а ци ја ту ку и ка ко спорт.

Ро ден во да леч на та 1945 го ди на во
Про би штип, Сло бо дан Бо шков ски-Аце
сво ја та „вто ра спорт ска мла дост“ ја до -
жи ву ва по пен зи о ни ра ње то пред де се -
ти на го ди ни.

Не ко гаш ни от фуд ба лер на ФК Ру дар,
но и ат ле ти чар-ама тер, кој ус пеш но го
прет ста ву вал Про би штип во се дум де сет -
ти те го ди ни од ми на ти от век, на то гаш ле -
ген дар ни те Илин ден ски спорт ски игри
на мла ди те од че ти ри те гра да од се ве ро -
и сточ ни от дел на Ма ке до ни ја (Про би -
штип, Све ти Ни ко ле, Кри ва Па лан ка и
Кра то во), пос лед ни ве го ди ни, во тре та -
та до ба од жи во тот осо бе но е акти вен и
ре зул тат ски ус пе шен.

Не кол ку го ди ни ус пеш но учес тву ва
во нат пре ва ри те на Пен зи о нер ски те
спорт ски игри, во дис цип ли на та тр ча ње
на 80 ме три, ка де што ми на та та го ди на
го освои ви со ко то че твр то ме сто во Ма -
ке до ни ја. Се пак, нај го ле ма та и но ва
спорт ска пре о ку па ци ја на Аце е ре кре а -

тив но то и спорт ско пла ни нарс тво. Из ми -
на ти те не кол ку го ди ни тој ги иска чи ре -
чи си си те нај ви со ки пла нин ски вр во ви
во Ма ке до ни ја: Ко раб, Ти тов Врв, Со лун -
ска Гла ва, Пе ли стер..., но исто та ка и
Олимп во Гр ци ја, Ви хрен и Му са ла во Бу -
га ри ја. Но не мир ни от спорт ски дух на Аце
за иска чу ва ње на ви со ки те пла нин ски
вр во ви не пре ста ну ва. Не го ва го ле ма
жел ба и ам би ци ја е го ди на ва да се иска -
чи на Триг лав и на Монб лан, а мо же би и
на Ка вказ.

Иа ко ва кви те мои жел би мо же би изг -
ле да ат пре ам би ци оз ни, јас го рам од жел -
ба тоа да го ос тва рам и ве ру вам де ка во
тоа и ќе ус пе ам. Са мо ако здрав је то ме
слу жи, а му бла го да рам на гос под, за се -
га е до бро. При тоа, „цвр сто се пот пи рам“
и на го ле ма та под др шка што ја имам од
мо и те си но ви Игор и Емил, од вну ци те
Ла зар и Мар ко, ка ко и од род ни ни те и од
при ја те ли те. Се на де вам, но и ве ру вам
де ка ќе мо жам да ги иска чам и Триг лав
и Монб лан, што тре ба да би де кру на на
мо и те спорт ски жел би - са мо у ве ре но ве -
ли Сло бо дан Бо шков ски-Аце, еден од нај -
во зрас ни те пла ни на ри-пен зи о не ри во
Ма ке до ни ја. Ина ку, Сло бо дан Бо шков -
ски си те овие пла ни нар ски спорт ско-ре -
кре а тив ни актив но сти ги ос тва ру ва фор -
мал но ка ко член на ма тич но то пла ни нар -
ско друш тво „Врв Пла ви ца“ од Про би -
штип, но и ка ко член на пла ни нар ско то
друш тво „Мак пе трол“ од Скоп је, но се -
пак нај го ле ми от дел за ре а ли за ци ја та на
пла ни нар ски те по хо ди и иска чу ва ња ги
пра ви во сопс тве на, ин ди ви ду ал на ор -
га ни за ци ја и са мо фи нан си ра ње, на свој
тро шок, со го ле ма та под др шка од пом -
ла ди от син Емил.

Про би штип ски от пла ни нар ски ен ту -
зи јаст најм но гу оче ку ва и се на де ва де -
ка ид ни те ам би ци оз ни пла но ви, осво ју -
ва ње то и на Триг лав и на Монб лан, ќе ги
ре а ли зи ра со по мо шта и под др шка та на
пла ни нар ски от клуб „Мак пе трол“ од Скоп -
је, за што од на пред е бла го да рен.

Сто јан Сте фа нов ски

Од 22 октом ври до 22 де кем ври
ми на та та го ди на, во ор га ни за ци ја на
оп шти на та Про би штип, а во рам ки те
на про гра ма та „Фо ру ми во за ед ни ца -
та“ се одр жаа пет фо рум ски се сии на
кои над 150 гра ѓа ни од раз ни стру кту -
ри и цел ни гру пи рас пра ваа и да ваа
пред ло зи ка де да се рас по ре ди бу џе -
тот на оп шти на та и што е нај при о ри -
тет но во гра дот и во ру рал ни те сре ди -
ни. На овие се сии најм но гу број ни беа
прет став ни ци те од здру же ни ја та на
пен зи о не ри од Про би штип и Зле то во,
чии пред ло зи беа мош не кон стру ктив -
ни и из др жа ни.

Спо ред збо ро ви те на ко мо де ра то -

рот Љуп чо Ѓор ѓи ев, цел та на овој бу -
џет ски фо рум бе ше гра ѓа ни те да учес -
тву ва ат во кре и ра ње то и рас пре дел -
ба та на бу џе тот на оп шти на та и да од -
лу чат кои се при о ри тет ни те по тре би
на гра ѓа ни те за 2016 го ди на.

Пред ло зи те нај че сто се од не су -
ваа на уре ду ва ње то на град ско то
зем ји ште, из град ба на ули ци и па ти -
шта на те ри то ри ја та на це ла та оп -
шти на, ре ша ва ње на проб ле мот со
реч ни те ко ри та за да се спре чи нив -
но то из ле ва ње, улич но то освет лу ва -
ње, пат на та сиг на ли за ци ја пред учи -
ли шта та за да се за шти тат де ца та,
кул тур ни те на ста ни, спор тот и про -

стор ни от проб лем на ма ли те спор -
то ви и дру ги по тре би.

На не кои од фо рум ски те се сии при -
сус тву ваа и прет став ни ци од фон да -
ци ја та и гра до на чал ни кот на Про би -
штип, То ни То нев ски, кои ги сле деа
жел би те и по тре би те на гра ѓа ни те, нив -
на та оправ да ност и фи нан си ска та из -
др жа ност. На пос лед на та се си ја То нев -
ски им се заб ла го да ри на учес ни ци те
и ре че де ка пред ло зи те и мис ле ња та
ќе би дат во дил ка при из го тву ва ње то
на про гра ма та и фи нан си ра ње то и ре -
ша ва ње то на проб ле ми те на гра ѓа ни -
те во 2016 го ди на.

М. Здра вков ска

Ка ко по пра ви ло, на се ка де по ста -
ри те жи те ли не ги за бо ра ва ат оби ча -
и те свр за ни со раз ни вер ски праз ни -
ци и ка ко вер ни чу ва ри на ве ков ни те
тра ди ции тоа им го пре не су ва ат на
пом ла ди те ге не ра ции. Та ка бе ше и по
по вод од бе ле жу ва ње то на вер ски от
праз ник Све ти Ата на сиј во ки чев ско -
то се ло Све то Вра чи. Ме ѓу лу ѓе то кои
беа при сут ни на од бе ле жу ва ње то на
овој вер ски праз ник по ве ќе то беа пен -
зи о не ри од раз гра но кот Ра бе тин ска
Ре ка на ЗП-Ки чев ско.

Се мејс тво то на Си мо и Ни ко ла Ки -
же ски оваа го ди на за вер ски от праз -
ник Све ти Јо ван - Во ди ци го има ше
кумс тво то. Спо ред тра ди ци ја та ко ја се
пре не су ва од ко ле но на ко ле но, кумс -
тво то оста ну ва и за вер ски от праз ник
Све ти Ата на сиј, што се сла ви на 31 ја -
ну а ри се кое гос по до во ле то. На тој ден
си те од се ло то, и ста ри и мла ди го по -
се ту ва ат бож ји от храм по све тен на ма -
че ни кот Све ти Ата на сиј, кој е не што
по да ле ку од се ло то Све то Вра чи и па -
лат све ќи, вр за ни во сно по ви, за
здрав је на се мејс тва та. Спо ред оби -
ча јот, за па ле ни те све ќи тре ба да до го -
рат, а по тоа се пра ви мол ба до све те -
цот за здрав је. По овој чин си те сед ну -

ва ат во сел ска та тр пе за ри ја на за ед -
нич ки ру чек.

На ру че кот, нај пр во се по де лу ва
се ко му по ча шка топ ла ра ки ја, а по тоа
од ку мо ви те се сер ви ра ат топ ла хра -
на, пи ту ли ци и сел ска пи та. На за па -
ле ни от оган пред хра мот, на жар се пе -
чат до маш ни кол ба си и со нив се слу -
жат си те што се дој де ни. Исто та ка, се -

кое до ма ќинс тво кое по не ло хра на од
до ма ка ко дар за све те цот, ја де ли на
при сут ни те за здрав је. 

Та ка бе ше и оваа го ди на на праз -
ни кот Све ти Ата на сиј во се ло то Све то
Вра чи. На крај одек наа уба ви пес ни,
по ве ќе то во ди чар ски, со по ра ка мла -
ди те да ги про дол жат и да ги чу ва ат овие
ве ков ни тра ди ции. А. Ри сто ска

ЗП-КИЧЕВО

Од бе ле жу ва ње на праз ни кот Све ти Ата на сиј
во се ло то Све то Вра чи

ТРЕТ ФОРУМ ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ПРОБИШТИП

Пен зи о не ри те актив ни 
кре а то ри на бу џе тот

ПЕНЗИОНЕРОТ СЛОБОДАН БОШКОВСКИ-АЦЕ 
ОД ПРОБИШТИП СО ГОЛЕМИ СПОРТСКИ АМБИЦИИ 

След на цел - Триг лав и Монб лан 
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