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На 16 ју ни 2016 го ди на се одр жа
сед ма 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
и пре тсе да те лот на со бра ни е то на
СЗПМ, Бес ник По це ста, пре тсе да те лот
на из врш ни от од бор на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри на град Скоп -
је, Ме то ди ја Но вков ски и пре тсе да те -
лот на ко ми си ја та за кул тур но-за ба вен
жи вот на СЗПМ и за ме ник на глав ни -
от и од го во рен уред ник на вес ни кот
„Пен зи о нер плус“, Мен до Ди мов ски.
Со сед ни ца та, ка ко се ко гаш, ус пеш но
ра ко во де ше пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски. 

Спо ред усво е ни от дне вен ред, нај -
пр во бе ше разг ле дан пред лог пра вил -
ни кот за тех нич ки те и ор га ни за ци ски -
те мер ки за обез бе ду ва ње тај ност и
за шти та на обра бо тка та на лич ни те по -
да то ци во Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, за што
во вед но из ла га ње има ше се кре тар -
ка та на ИО на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва.
Спо ред до го во рот склу чен со ПИОМ,
Со ју зот и не го ви те член ки се об вр за -
ни да до не сат еден ва ков до ку мент кој

го де тер ми ни ра и де фи ни ра од не су -
ва ње то на се кој што има до пир со оваа
чув стви тел на проб ле ма ти ка ре гу ли ра -
на со за кон и санк ции. По неј зи но то
ис црп но из ла га ње се раз ви ди ску си -
ја, по ко ја пра вил ни кот се усвои со
еден глас про тив. 

Во про дол же ние на сед ни ца та бе -
ше разг ле да на ин фор ма ци ја та за ко -
неч ни от из ве штај на Др жав ни от за вод
за ре ви зи ја. За со др жи на та на овој из -
ве штај ела бо ри ра ше се кре тар ка та на
ИО на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко ја,
ме ѓу дру го то, истак на де ка во не го се
по ме сте ни сог ле ду ва ња на Др жав ни -
от за вод за ре ви зи ја во вр ска со стар -
ски те и пен зи о нер ски до мо ви во вла -
де е ње на ФПИОМ и на здру же ни ја та
на пен зи о не ри те, за нив на та со стој -

ба, за кри те ри у ми те за до му ва ње во
нив, за бро јот на ин сти ту ци о нал но и
во нин сти ту ци о нал но сме сту ва ње на
пен зи о не ри те и ста ри те лу ѓе во зем -
ја та и дру го. Из ве шта јот бе ше ед ног -
лас но усво ен. 

Пре тсе да те лот на ко ми си ја та за
кул тур но-за ба вен жи вот на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја, Мен до Ди мов ски, под не се
из ве штај за 8-те ре ги о нал ни и за ре -
пуб лич ка та ре ви ја на пес на, му зи ка и
игри, што се одр жаа во оваа ју би леј -
на 2016 го ди на. Тој наг ла си де ка ре -
ги о нал ни те и ре пуб лич ка та ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри оваа го ди на би -
ле ре а ли зи ра ни со нај ви сок сте пен на
ор га ни зи ра ност и ква ли тет во на ста -
пи те. На ре пуб лич ка та ре ви ја, под по -

кро ви телс тво на Ми ни стерс тво то за
кул ту ра учес тву ваа 27 здру же ни ја.
При сут ни те на сед ни ца та беа ин фор -
ми ра ни де ка Ми ни стерс тво то за кул -
ту ра, ка ко по кро ви тел на ре ви и те,
обез бе ди бесп лат но ко ри сте ње на са -
ли те во до мо ви те за кул ту ра низ РМ, а
прог ла су вај ќи ги за ма ни фе ста ции од
на ци о на лен ин те рес исти те и фи нан -
си ски ги под др жа. 

По усво ју ва ње то на оваа ин фор -
ма ци ја, пре тсе да те лот Ар ги ров ски ги
за поз на чле но ви те на ИО со не о дам -
неш ни те на па ди врз СЗПМ, ка ко и со
не ги ра ње то на транс па рент но ста и от -
чет но ста од Пар ти ја та на обе ди не ти
пен зи о не ри и гра ѓа ни на Ма ке до ни ја,
на што на со од ве тен на чин и со ар гу -
мен ти СЗПМ ре а ги ра ше со ко лум на и

на пис во „Пен зи о нер плус“ и со ко лум -
на во вес ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“.

Из врш ни от од бор на СЗПМ, ка ко
и ра ко водс тва та на здру же ни ја та не -
ма да доз во лат ни кој, а осо бе но не
ПОПГМ и нив ни от ли дер, со ла ги, ма -
ни пу ла ции и кри ти зерс тво да соз да ва
раз дор и омра за ме ѓу пен зи о не ри те,
би деј ќи ар гу мен ти ра ни те ус пе си,
актив но сти те и ре зул та ти те се не по -
бит ни и поз на ти во зем ја та и по ши ро -
ко. По тоа на сед ни ца та беа до не се ни
по ве ќе од лу ки за по ус пеш но функ ци -
о ни ра ње на Со ју зот. 

На по че то кот на сед ни ца та на ИО бе -
ше про мо ви ра на кни га та „Сту ди ја за
пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње“ од авто -
ри те Или ја Гли го ров и Дра ги Ар ги ров ски. 

Ка ли на С. Ан до но ва 

Пуб ли ка ци ја та „Сту ди ја за пен зи о -
нер ско то ор га ни зи ра ње“ од авто ри те
Или ја Гли го ров и Дра ги Ар ги ров ски е
де ло за исто ри ја та на пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње пре ку автен тич ни до ку -
мен ти. Со кра тко во вед но из ла га ње за
зна че ње то на кни га та, про мо ци ја та ја
отво ри пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, еден од авто ри те на оваа
зна чај на пуб ли ка ци ја, кој до се га на пи -
шал 18 пуб ли ци стич ки тру до ви, од кои
5 со пен зи о нер ска те ма ти ка, и чиј при -
до нес во соз да ва ње то на оваа сту ди ја
е не из мер но го лем, би деј ќи е не по сре -
ден учес ник и све док во на ста ну ва ње -
то на исто ри ја та на пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње. 

Про мо то рот на пуб ли ка ци ја та, ре -

цен зен тот доц. д-р Жи вко Ми трев ски,
акту е лен пре тсе да тел на Со ју зот на син -
ди ка ти те на Ма ке до ни ја, истак на де ка
„Сту ди ја за пен зи о нер ско то ор га ни зи -
ра ње“ е еден од ре тки те тру до ви во ма -
ке дон ска та пуб ли ци сти ка кој на си сте -
ма ти зи ран, со до ку мен ти по ткре пен на -
чин, да ва це ло сен осврт на пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во по но ва та ма -
ке дон ска исто ри ја.

- Авто ри те на кни га та „Сту ди ја за
пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње“, на ед -
но ста вен на чин и со при ста пен стил пра -
ват хро но ло шки при каз на иск лу чи тел -
но зна чај на те ма, а тоа е пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње и не го ва та реф ле -
кси ја врз со ци јал ни те, еко ном ски те,
исто ри ски те, па и со ци о ло шко-по ли тич -

ки те ас пе кти на гра ѓан ско то ор га ни зи -
ра ње во оп штес тво то. Пре зен ти ра ње -
то на ос нов ни те до ку мен ти, врз ос но ва
на кои се соз да де ни ус ло ви за пен зи о -
нер ско ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја,
по вр за ни со син ди кал на та ор га ни за -
ци ја, пр ви те за ко ни за со ци јал но оси -
гу ру ва ње и за пен зи о ни ра ње од 1946
го ди на, пр во то ре ше ние за ре ги стра -
ци ја, пр ви те пра ви ла за ор га ни за ци ја
и ра бо та, сe до нај но ви от ста тут на СЗПМ
од 2015 го ди на, да ва ат осо бе но зна чај -
на на уч но-струч на по ткре па на ве ро до -
стој но ста на ма те ри ја ли те во го ди на та
ко га се сла ви ју би ле јот - 70 го ди ни пен -
зи о нер ско ор га ни зи ра ње во Ма ке до -
ни ја, од 1946 го ди на до 2016 го ди на -
истак на Ми трев ски.

На про мо ци ја та се обра ти и авто рот
Или ја Гли го ров, кој изра зи за до волс тво
што кни га та из ле зе од пе чат и ќе би де
до стап на до си те за ин те ре си ра ни чи та -

те ли, а иска жа и го ле ма бла го дар ност до
ре цен зен тот за ис црп но то прет ста ву ва -
ње и да де но то приз на ние на авто ри те.

М. Ди мов ски

СЕДМА СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Из врш ни от од бор на СЗПМ,
ка ко и ра ко водс тва та на

здру же ни ја та не ма да доз во -
лат ни кој со ла ги, ма ни пу ла -

ции и кри ти зерс тво да
соз да ва раз дор и омра за ме -
ѓу пен зи о не ри те, би деј ќи ар -

гу мен ти ра ни те ус пе си,
актив но сти те и ре зул та ти те
се не по бит ни и поз на ти во

зем ја та и по ши ро ко

ПРОМОЦИЈА НА „СТУДИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРСКОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ“

Исто ри ја пре то че на во де ло

До не се ни зна чај ни до ку мен ти и од лу ки
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Актив но то ста ре е ње не мо же да се
за мис ли без спор ту ва ње и фи зич ка
актив ност. Од таа при чи на при до би -
вки те од спорт ски те нат пре ва ри се осо -
бе но важ ни, уште по ве ќе што на нив
им се при до да ва за до волс тво то од дру -
же ње то и по ква ли тет ни от со жи вот на
лу ѓе то од тре та та жи вот на до ба ка ко
при мер за ид ни те ге не ра ции. На ре -
ги о нал ни те нат пре ва ри на ви ва чи те
имаа од 7 до 77 го ди ни, и вну ци и ко -
ле ги. И на кра јот си те се гор ди на по -
стиг на ти те ре зул та ти, и ста ри те и мла -
ди те, би деј ќи нај до бри те ќе на ста пат
на Спорт ска та пен зи о нер ска олим пи -
ја да, а тоа во оп што не е ма ла ра бо та.
Та ка е во си те гра до ви-до ма ќи ни на
ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри
низ из ми на ти те 21 го ди на. Та ка бе ше
и на 26 мај во Ка ва дар ци, ка де што и
по трет пат ка ва дар ча ни беа прог ла -
се ни за се вку пен по бед ник на 21. Ре -
ги о нал ни спорт ски игри. Око лу 380
пен зи о не ри од гра до ви те од пет ти от
ре ги он, Ка ва дар ци, Ве лес, Не го ти но,
Де мир Ка пи ја, Ге вге ли ја, До јран, Бог -
дан ци и Ва лан до во, се нат пре ва ру ваа
во 11 дис цип ли ни во ма шка и во жен -
ска кон ку рен ци ја, во спорт ски от цен -
тар „Јас мин“. До ма ќи ни те про дол жи -
ја со до ка жу ва ње то на спорт ски от дух
што го по се ду ва ат, а по твр да беа мно -
гу број ни те осво е ни пр ви ме ста, со што
пе ха рот оста на во трај на сопс тве ност
на ка ва дар ча ни. На по че то кот при сут -
ни те ги поз дра ви пре тсе да те лот на ИО
на ЗП-Ка ва дар ци, Ри сто Ан ѓу шев, кој
го наг ла си го ле мо то зна че ње на ва -
кви те спорт ски нат пре ва ри за лу ѓе то
од тре та та до ба. При сут ни те ги поз дра -
ви и пот пре тсе да те лот на ИО на СЗПМ,
Сал тир Ка ров ски.

Пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја се
до бро вол но здру же ни во Со ју зот со до -
бро вол но ан га жи ра ње на се кој по е -
ди нец, ка ко и ко ле ктив но во здру же -
ни ја та пре ку сво и те про грам ски актив -
но сти. Те жи ште на де неш ни те пен зи -
о нер ски нат пре ва ру ва ња е со до бра
кон ди ци ја и со по сто ја ни тре нинг-под -

го то вки да се по стиг нат што по до бри
ре зул та ти - ре че Ка ров ски, кој на си те
учес ни ци им по са ка ус пе шен на стап. 

Пен зи о не ри те ве лат де ка овие
игри ги оче ку ва ле со не тр пе ние, не -
кои од нив се под го тву ва ле не кол ку
ме се ци, а не кои,пак, ре коа де ка не
чув ству ва ле по тре ба од под го то вки би -
деј ќи се ро де ни спор ти сти. Игри те по -
ми наа во од лич на ат мо сфе ра и друж -
ба, за нив нај важ но бе ше учес тво то,
а по мал ку осво е ни те ме ста и на гра -
ди. Пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Ка ва -
дар ци, Ри сто Ан ѓу шев, горд на осво е -
ни те пе ха ри и на по стиг на ти те ре зул -
та ти им че сти та ше на си те учес ни ци
кои го ди на ва ус пе а ја да го прет ста ват
здру же ни е то во нај до бро свет ло. 

На 31 мај го ди на ва, во Дел че во се
одр жаа 21-те Ре ги о нал ни спорт ски нат -
пре ва ри. 

На три ло ка ции, еки пи од шест здру -
же ни ја од Бе ро во, Пех че во, Ко ча ни,
Ви ни ца, Ма ке дон ска Ка ме ни ца и од
Дел че во се нат пре ва ру ваа во по ве ќе
спорт ски дис цип ли ни. Ма ни фе ста ци -
ја та за поч на со де фи ле на учес ни ци -
те. Кај спо мен-до мот на АСНОМ во цен -
та рот на Дел че во се одр жа бо га та кул -
тур но-умет нич ка про гра ма. Учес ни ци -
те и го сти те ги поз дра ви пре тсе да те -
лот на ЗП-Дел че во, Мо не Ге ор ги ев ски,
а топ ло до бре дој де и ус пех во нат пре -
ва ри те на пен зи о не ри те од ос ми от ре -
ги он им по са ка гра до на чал ни кот на
Дел че во, Дар ко Шех тан ски. Овие 21
Ре ги о нал ни спорт ски игри за отво ре -
ни ги прог ла си Дра ги Ар ги ров ски, пре -
тсе да тел на СЗПМ.

Го ди на ва си те актив но сти на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те и на СЗПМ
се одр жу ва ат во зна кот на два зна чај -
ни ју би ле ја: 70 го ди ни од пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње и 25-го диш ни на -
та од оса мо сто ју ва ње то на на ша та та -
тко ви на, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, по -
тсе ту вај ќи де ка во на ша та др жа ва зна -
ча ен сег мент прет ста ву ва ат пен зи о -
не ри те - истак на Ар ги ров ски.

По тоа игри те за поч наа. На град -

ски от ста ди он се одр жаа дис цип ли ни -
те ат ле ти ка и стре ла ње со воз душ на
пу шка во ма шка и во жен ска кон ку -
рен ци ја. На спорт ски те те ре ни на ос -
нов но то учи ли ште „Ван чо Пр ќе“ се
одр жаа нат пре ва ри те во скок од ме -
сто, фр ла ње на кош и шу ти ра ње на
пра зен гол, а во про сто ри и те на ре сто -
ра нот „Ли бе ро“ пен зи о не ри те се нат -
пре ва ру ваа во пи ка до, шах, таб ла и
до ми но. По за вр шу ва ње то на нат пре -
ва ри те беа прог ла се ни по бед ни ци те
во екип на и во по е ди неч на кон ку рен -
ци ја, кои ќе го прет ста ву ва ат ре ги о нот
на ре пуб лич ки те спорт ски нат пре ва -
ри, а по тоа се одр жа и за ед нич ка ве -
сел ба што по тра ја до доц ни те поп лад -
нев ни ча со ви. 

На 11 ју ни, ЗП-Ло зо во бе ше до -
ма ќин на 21. Пен зи о нер ски спорт -
ски нат пре ва ри во 7-от ре ги он. На
овие нат пре ва ри се нат пре ва ру ваа
пен зи о не ри-спор ти сти од: ЗП-Ра до -
виш и Кон че, ЗП-Штип и Кар бин ци,
ЗП-Стру ми ца, ЗП-Све ти Ни ко ле, ЗП-

Но во Се ло и ЗП-Ло зо во. 
Спорт ски те еки пи и го сти те пр ва

ги поз дра ви пре тсе да тел ка та на ЗП-
Ло зо во, Ма ри ја Мо нев ска, при што им
по са ка до бре дој де, уба во дру же ње и
нат пре ва ру ва ње во ду хот на спор тот.

Не ка по бе дат нај до бри те, но по -
бед ни ци ќе би дат си те нат пре ва ру ва -
чи, би деј ќи на ова топ ло јун ско сон це
со ен ту зи ја зам се под го тве ни да се
нат пре ва ру ва ат си те. Нат пре ва ру вај -
те се, но и ужи вај те во уба ви ни те на
Ло зо во, на жит ни те, сон чог ле до ви те и
ту ту но ви те по ли ња кои го кра сат овој
крај од на ша та зем ја - истак на пре тсе -
да тел ка та на ЗП-Ло зо во, Ма ри ја Мо -
нев ска. 

По тоа пен зи о не ри те ги поз дра ви
и им по са ка ус пе шен нат пре вар и Бо -
шко Цве тков ски, со вет ник во оп шти -
на та Ло зо во. Во име то на СЗПМ на при -
сут ни те им се обра ти и се кре тар ка та
на из врш ни от од бор на СЗПМ, Стан -
ка Трај ко ва, ко ја на кра јот од сво е то
обра ќа ње ги прог ла си за отво ре ни 21.
Ре ги о нал ни спорт ски игри. Нат пре ва -
ри те се од ви ваа во при ја тен ам би ент.
Ша ре ни ло то од нај раз лич ни ма и ци со
нат пи си на здру же ни е то на кое му при -
па ѓа ат се сле ва ше со зе ле ни ло то од
при ро да та и спорт ски те те ре ни. Нат -
пре ва ру ва чи те беа бо дре ни од мно гу -
број на та пуб ли ка. Нај до бри на нат пре -
ва ри те беа пен зи о не ри те од ЗП-Ра до -
виш и Кон че, вто ри беа пен зи о не ри -
те-спор ти сти од ЗП-Штип и Кар бин ци,
а тре ти нат пре ва ру ва чи те од Стру ми -
ца. Са мо ЗП-Ра до виш и Кон че се стек -
на со пра во да учес тву ва на Ре пуб лич -
ки те спорт ски нат пре ва ри на е сен.
Прог ла су ва ње то на по бед ни ци те и до -
де лу ва ње то на дип ло ми те бе ше во
пре крас ни от мо тел „Џу мај ли ја“ во Ло -
зо во, прос ле де но со гро мог ла сен ап -
ла уз и без број фо то гра фи ра ња. 

На 26 ју ни, ЗП-Де мир Хи сар бе ше
до ма ќин на 21. Пен зи о нер ски спорт -
ски нат пре ва ри во 3-от ре ги он. На
овие нат пре ва ру ва ња учес тву ваа 180
спор ти сти-пен зи о не ри од ЗП-Ре сен,

ЗП-Би то ла, ЗП-Кру ше во, ЗП-При леп и
од здру же ни е то-до ма ќин Де мир Хи -
сар. Спорт ски те еки пи и го сти те прв ги
поз дра ви пре тсе да те лот на здру же ни -
е то-до ма ќин, Пе ре Пе тре ски, кој им
по са ка до бре дој де, уба во дру же ње и
ферп леј-бор ба, при што истак на де ка
спор тот и фи зич ка та актив ност се мно -
гу важ ни за лу ѓе то од тре то то до ба, би -
деј ќи ги по до бру ва здрав је то и ду хот и
им го про дол жу ва жи во тот. За ни ма вај -
ќи се со спор тот и со дру же ње то се при -
до не су ва да се ши рат на деж та, со жи -
во тот и дру гарс тво то по ме ѓу пен зи о -
не ри те, за да се под за ба ви про це сот
на ста ре е ње, а жи во тот во овие го ди -
ни да до бие до сто инс тве на со др жи на
и со од ве тен ква ли тет.

Топ ло до бре дој де и ус пех во нат пре -
ва ри те, од име то на до ма ќи ни те им по -
са ка гра до на чал ни кот на Де мир Хи -
сар, Љуп чо Бла жев ски, кој, ме ѓу дру го -
то, ре че де ка пен зи о нер ски те спорт -
ски нат пре ва ри не се са мо нат пре вар
и по ка жу ва ње на пси хо фи зич ки те мож -
но сти на при пад ни ци те на тре та та до -
ба. Тие се праз ник и гор дост за се кој
учес ник и во оп што за се кој пен зи о нер.

Од име то на СЗПМ и од свое име
при сут ни те ги поз дра ви и на нат пре -
ва ру ва чи те им по са ка до бри ре зул та -
ти се кре тар ка та на из врш ни от од бор
на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко ја на кра -
јот од сво е то обра ќа ње ги прог ла си за
отво ре ни 21. Ре ги о нал ни спорт ски
пен зи о нер ски нат пре ва ри. По тоа и
офи ци јал но за поч на спорт ски от дел.
Нат пре ва ри те се од ви ваа во при ја тен
ам би ент и во од лич на ат мо сфе ра. За
нат пре ва ру ва чи те нај важ но бе ше
учес тво то, а по мал ку осво е ни те ме ста
и на гра ди. И оваа го ди на, ка ко и ми -
на ти те, нај до бри беа спор ти сти те од
ЗП-При леп со осво е ни 11 пр ви ме ста
во ма шка и во жен ска кон ку рен ци ја,
вто ри беа Кру ше во и тре ти Би то ла. По
за вр шу ва ње то на нат пре ва ри те и по
прог ла су ва ње то на по бед ни ци те дру -
же ње то про дол жи со пес на и оро.

К. С. Ан до но ва

21. РЕГИОНАЛНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ВО ПРЕОСТАНАТИТЕ 4 РЕГИОНИ

На нат пре ва ри те по бе ди ја жел ба та за дру га ру ва ње и спор ту ва ње 

За по долг жи вот е важ на
пси хо фи зич ка та актив ност.

Лу ѓе то од тре та та жи вот на до -
ба го зна ат тоа, па за тоа Со -

ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри на Ма ке до ни ја

на спор тот му по све ту ва осо -
бе но вни ма ние. На 21. Ре -

пуб лич ки спорт ски
нат пре ва ри, на 3 сеп тем ври,
ќе на ста пат нај до бри те пен -
зи о не ри-спор ти сти од спорт -

ски те нат пре ва ри во 8
ре ги о ни. Ќе се нат пре ва ру -

ва ат рам но прав но и при пад -
нич ки те на по неж ни от пол! 
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Со из бо рот на но во то ра ко водс тво
на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри на град Скоп је не са мо што бе ше
про дол жен до се гаш ни от кон ти ну и тет во
ра бо та та, ту ку се бе ле жат и за си ле ни
актив но сти и ре зул та ти за кои ар гу мен -
ти ра но ни рас ка жа пре тсе да те лот на ИО
на СЗП на град Скоп је, Ме то ди ја Но -
вков ски. 

СЗП на град Скоп је е асо ци ја ци ја со
го лем број чле но ви кои чле ну ва ат во 14
скоп ски здру же ни ја, член ки на Со ју зот
на здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке -
до ни ја. Цел та на СЗП на град Скоп је, ка -
ко и на СЗПМ е иста: по до бар и по ква -
ли те тен жи вот на пен зи о не ри те. 

Во мо мен тов, ме ѓу дру го то, СЗП на
град Скоп је е фо ку си ран за до би ва ње
имо тен лист за ре кре а тив ни от цен тар
во Кат ла нов ска Ба ња, ка де што ќе се
ре кре и ра ат пен зи о не ри те од гра дот, но
и по ши ро ко. По стап ка та е кон крај, бла -
го да ре ние и на од лич на та со ра бо тка со
оп шти на та Пе тро вец и неј зи ни от гра -
до на чал ник Бор че Ми тев ски. До би е но
е ре ше ние и се га тре ба са мо да се пла -
тат фи нан си ски средс тва за ле га ли за -
ци ја. При тоа мо рам да наг ла сам де ка
има ме и до бра со ра бо тка со упра ва та
на Кат ла нов ска Ба ња.

На ко ор ди на тив ни от со ста нок со пре -
тсе да те ли те на из врш ни те од бо ри на скоп -
ски те здру же ни ја си те ед ног лас но се сло -
жи ја да пар ти ци пи ра ат по 6 де на ри по
член за си те тро шо ци за овој про ект. 

Но спо ред про гра ма та за ра бо та на
СЗП на град Скоп је за 2016 го ди на, во
тек се и дру ги актив но сти. По кон сти ту -
и ра ње то си те три ко ми сии актив но ра -
бо тат. Зго ле мен е бро јот на актив но сти,
но и нив на та ма сов ност на по ле то на
кул тур но-за бав ни от жи вот, спор тот и ме -

ѓу на род на та со ра бо тка. Ка ко што е поз -
на то, СЗП на град Скоп је бе ше ус пе шен
до ма ќин на 6-та Ре пуб лич ка ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри, ко ја се одр жа на
7 ју ни под по кро ви телс тво на Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра на РМ, а на ко ја
ор га ни за тор бе ше Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја. 

Во план е ин тен зи ви ра ње на со ра -
бо тка та со пен зи о не ри те од глав ни те
гра до ви на зем ји те од на ше то оп кру жу -
ва ње. Си те актив но сти на СЗП на град
Скоп је се под др жа ни и пот по мог на ти од
гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, со
ко го има ме од лич на со ра бо тка, а за таа
цел има ме пот пи ша но и до го вор. 

На 9 ју ли 2016 го ди на бе ше ор га ни -
зи ра на за ед нич ка ек скур зи ја на скоп -
ски те здру же ни ја до ма на сти рот „Све -
ти Јо ван Би гор ски“. Ова е пр во за ед -

нич ко дру же ње од ва ков вид, на кое
пен зи о не ри те од скоп ски те здру же ни -
ја раз ме ни ја искус тва и мис ле ња. 

Во рам ки те на од бе ле жу ва ње то на
70 го ди ни од пен зи о нер ско то ор га ни -
зи ра ње во Ма ке до ни ја, 25 го ди ни са -
мо стој ност на на ша та др жа ва и Де нот
на ма ке дон ски те пен зи о не ри, СЗП на
град Скоп је на 10 сеп тем ври 2016 го -
ди на ќе ор га ни зи ра го ле ма пен зи о нер -
ска сред ба во Спорт ско-ре кре а тив ни -
от цен тар во Са рај, на ко ја ќе се дру жат
пен зи о не ри од це ла та на ша зем ја. 

Сe на сe, актив но сти те се зго ле ме -
ни, а ре зул та ти те се очиг лед ни, на за до -
волс тво на си те скоп ски пен зи о не ри -
истак на, ме ѓу дру го то, Ме то ди ја Но вков -
ски, пре тсе да тел на из врш ни от од бор
на СЗП на град Скоп је.

Ка ли на С. Ан до но ва

ОД РАБОТАТА НА СЗП НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Зго ле ме ни актив но сти и ре зул та ти
Јон ка Стој ков ска е пен зи о нер ка и

член ка на Акти вот на пен зи о нер ки при
ЗП-Кри ва Па лан ка. И во тре та та до ба
с  уште е ус пеш на мај ка, ба ба и пен -
зи о нер ка. Ра бот ни от век го по ми на ла
во фа бри ка та „Тре ска“ во Кри ва Па -
лан ка. По ис пол ну ва ње на ра бот ни от
стаж од че ти ри е сет го ди ни се пен зи о -
ни ра ла и вед наш се вклу чу ва во Акти -
вот на пен зи о нер ки, ка ко пен зи о нер -
ка-спор тис тка. Таа по ве ќе од пет на е -
сет го ди ни се нат пре ва ру ва во дис цип -
ли на та таб ла. Ка ко нат пре ва ру вач ка
од ЗП-Кри ва Па лан ка до би дип ло ма
за осво е но пр во ме сто на 21. Ре ги о -
нал ни пен зи о нер ски спорт ски игри, со
што си обез бе ди влез за учес тво на Ре -
пуб лич ка та спорт ска олим пи ја да на
пен зи о не ри, што ќе се одр жи во сеп -
тем ври во чест на Де нот на пен зи о не -
ри те и по по вод го ле ми от 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. За го ле ми от при -
до нес во спор тот до би и бла го дар ни -
ца во чест на ју би леј ни те 20-ти пен зи -
о нер ски спорт ски игри.

Јон ка е член ка и во фолк лор на гру -
па, ко ја е фор ми ра на при здру же ни е -
то, и учес тву ва ше на 14. Ре ги о нал ни
пен зи о нер ски ре вии на пес ни, му зи -
ка и игри, ка ко и на 6-та Ре пуб лич ка
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри.

Стој ков ска е актив на и во Цр вен
Крст уште со фор ми ра ње то на клу бот
„До сто инс твен жи вот“. Уште од по че -
то кот ста ну ва актив на член ка- во лон -
тер ка и по се ту ва ста ри и из не мо ште -
ни ли ца во до маш ни ус ло ви. Јон ка е
при мер де ка мо же да се би де акти вен
и во тре та та до ба, и ко ри сен и за се -
мејс тво то, но и за здру же ни е то и оп -
штес тво то.                            Б. Стој чев ска

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА 
Сред ба со пен зи о нер ка та
Јон ка Стој ков ска

Го ди на ва, на 51-то из да ние на ма ке -
дон ски от те а тар ски фе сти вал „Вој дан Чер -
но дрин ски“ во При леп, до бит нич ки на на -
гра ди те за жи вот но де ло се актер ки те Са -
би на Ајру ла-То зи ја и Ел ха ме Би лал и те а -
тар ска та кри ти чар ка - но ви нар ка та Лил -
ја на Ма зо ва, си те пен зи о нер ки! Ма ке -
дон ски от те а тар од овие три да ми има до -
би е но, пред сe, искре на љу бов и по све -
те ност, ка ко и иск лу чи тел на спо соб ност
за по ме сту ва ње на естет ски те по тен ци -
ја ли, вер ност и дол го го диш на со ра бо тка.
Актер ки те Са би на Ајру ла-То зи ја и Ел ха ми
Би лал се пре поз нат ли ви на те а тар ски те
сце ни на ма тич ни те те а три и над вор од
нив, ка ко и на те ле ви зи ска та и на филм -
ска та пуб ли ка. Лил ја на Ма зо ва е ре но -
ми ра но име на те а тар ска та кри ти ка и пуб -
ли ци сти ка не са мо кај нас ту ку и над вор
од гра ни ци те на на ша та зем ја. 

Актер ка та Са би на Ајру ла-То зи ја е ро -
де на во 1946 го ди на во Скоп је. За неј -
зи ни те над 60 уло ги е на гра ду ва на по -
ве ќе па ти со зна чај ни и вред ни на гра -
ди, ка ко и со на гра да та „Кли мент Охрид -
ски“ за по ве ќе го диш на тво реч ка ра бо -
та во 1996 го ди на.

- Осо бе но ми е дра го што на гра да -
та за жи вот но де ло ја до бив од мо ја та
фе ла, од Фе сти ва лот и во гра дот со ко го
сум осо бе но вр за на. Во При леп сум оди -
гра ла мно гу уло ги. Чув ство то не мо же
да се опи ше - наг ла си актер ка та Са би -

на Ајру ла при при ма ње то на на гра да та.
Актер ка та Ел ха ме Би лал е рес пе кта -

бил но име на Ал бан ски от те а тар од Скоп -
је. Соз да ва ње то рол ји на не кол ку ја зи -
ци, кре и ра ње то ли ко ви од раз лич ни про -
фи ли пра ват од Ел ха ме Би лал актер ка
ка ква што се кој те а тар или филм ска еки -
па мо же да по са ка во сво јот ан самбл.
За неа на гра да та е по твр да за че ти ри -
те де це нии на сце на та.

- Си те мои уло ги ги чу вам ка ко ѕвез -
ди на не бо то, а мно гу уба во се чув ству -
вам за ста на та пред оваа фе сти вал ска
при леп ска пуб ли ка - ре че Би лал.

Лил ја на Ма зо ва е ед на од ре тки те
автор ки во на ша та зем ја ко ја по ве ќе од
че ти ри е сет го ди ни актив но го сле ди те -
а та рот и пи шу ва за не го. Во сво ја та дол -
го го диш на деј ност е на гра де на со го лем
број др жав ни на гра ди: „Кр сте Ми сир -
ков“ за ед но го диш но ос тва ру ва ње во
1980 го ди на, ка ко и го диш на та на гра -
да на „Но ва Ма ке до ни ја“ - „Ми то Ха џи -
ва си лев-Јас мин и дру ги.

- Три же ни на сце на та пред оваа пре -
крас на фе сти вал ска пуб ли ка е до каз де -
ка же ни те вла де ат, овој пат - пен зи о нер -
ки те - истак на Ма зо ва при при ма ње то
на на гра да та. 

На гра ди те за жи вот но де ло на три те
да ми им ги вра чи гра до на чал ни кот на
При леп, Мар јан Ри сте ски. 

Ки рил Ри сте ски 

МАКЕДОНСКИ ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ 
„ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“ ВО ПРИЛЕП 
Две актер ки и но ви нар ка 
- пен зи о нер ки, до бит нич ки 
на на гра ди за жи вот но де ло

Пе де се ти на чле но ви од Здру же ни -
е то на во е ни те пен зи о не ри од Скоп је,
на 25 ју ни де нот им го по све ти ја на грат -
че то Ре сен и на крај бреж но то ме сто
Пре тор, ка де што по крај Прес пан ско -
то Езе ро и ми ри сот на цвет но то зе ле -
ни ло не кол ку ча са ре ла кси ра но се дру -
жеа во ре сто ра нот „Рај ска гра ди на“. 

Нај пр во Ре сен ги отво ри вра ти те
на Са ра јот - Цен та рот за кул ту ра, кој
со сво јот изг лед и со др жи ни те што ги
ну ди не о до ли во ги прив ле ку ва си те ту -
ри сти и до бре дој де ни на мер ни ци. За -
поз на вај ќи се со ова гран ди оз но зда -
ние од исто ри ја та на Ре сен, из гра де -
но во по че то кот на 20 век од ло кал ни -

от ото ман ски на мес ник Ах мед Ни ја зи
бег, кој из гра дил свој за мок во фран -
цу ски стил, во е ни те пен зи о не ри имаа
мож ност да ја оби ко лат Га ле ри ја та на
со вре ме на та ке ра ми ка, со ко ја ис црп -
но ги за поз на ра ко во ди те лот на Ре сен -
ска та ке ра мич ка ко ло ни ја, Ми те Но -
нев ски. По со чу вај ќи го зна че ње то на
Га ле ри ја та, тој истак на де ка оваа ко -
ло ни ја е член ка на Ме ѓу на род на та ака -
де ми ја за ке ра ми ка на УНЕСКО.

Ина ку, во „Са ра јот“ со ар хи те ктон -
ски стил единс твен во Ма ке до ни ја, со
осо бе на фа са да и бо га ти скулп тор ски
де та ли, по крај Ре сен ска та ке ра мич ка
ко ло ни ја, сме сте на е и Град ска та биб -

ли о те ка со го лем фонд на кни ги (по ве -
ќе од 31.000), ка ко и дел од Му зе јот на
Ма ке до ни ја во Скоп је. Ин фор ма тив -
но, во е ни те пен зи о не ри се за поз наа
и со дру ги те со др жи ни што се од ви ва -
ат во До мот на кул ту ра та, ка ко што се
раз ни ли те ра тур ни чи та ња, про мо ции,
драм ски прет ста ви и дру ги зна чај ни
ма ни фе ста ции.

Им пре си о ни ра ни од впе ча то ци те
и од при јат на та ат мо сфе ра во, на ви -
сти на, „Рај ска та гра ди на“ во Пре тор,
во е ни те пен зи о не ри изра зи ја жел ба
ва кви из ле ти и дру же ња да има по ве -
ќе во ид ни на.

М. Ги ра со ва 

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЕНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ 

Не за бо рав на ек скур зи ја во Ре сен 
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ИНТЕРВЈУ СО ЃОР ЃИ ТРПЧЕСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИО НА ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Про дол жу ва кон ти ну и те тот на ра бо та и ус пе си

Убед ли во без кон ку рен ци ја, пет го ди -
ни по ред ЗП-Охрид и Де бр ца е се вку пен
по бед ник на Пен зи о нер ска та спорт ска
олим пи ја да во Ма ке до ни ја. Да ли и во
оваа 2016 го ди на ќе го за др жи те при ма -
тот на нај до бра спорт ска еки па?

Да, пет го ди ни по ред охрид ско то здру -
же ние на пен зи о не ри е се вку пен по бед -
ник на Ре пуб лич ки те пен зи о нер ски спорт -
ски нат пре ва ри. И во оваа 2016 го ди на
ќе се по тру ди ме пре од ни от пе хар по втор
пат да го осво и ме во трај на сопс тве ност.
Ва ков ус пех до се га не ма по стиг на то ни -
ту ед но здру же ние. На спор ту ва ње то на
пен зи о не ри те мно гу сме по све те ни и за -

тоа има ме до бри ре зул та ти на овој план.
Со под др жу ва ње то на спор тот при до не -
су ва ме во по до бру ва ње то на здрав је то
и ква ли те тот на жи во тот, што е пре дус лов
за актив но ста ре е ње. Спор ту ва ње то, исто
та ка, е и мо тив по ве ќе за дру же ње, за
вос по ста ву ва ње по до бра со ра бо тка и
раз ме на на мис ле ња и искус тва.

ЗП-Охрид и Де бр ца е мош не актив -
но и во кул тур ни те збид ну ва ња во Охрид.
Ка же те ни не што и за тоа.

Во рам ки те на здру же ни е то ус пеш -
но ра бо ти КУД ,,Дал ги“, кое под ра ко водс -
тво на умет нич ки от ра ко во ди тел Ри сто
Трај ко ски и на пре тсе да тел ка та на Акти -
вот на пен зи о нер ки Ру жа Ба ле ска ги не -
гу ва охрид ски от ста ро град ски ме лос и
из вор на та на род на пес на. Здру же ни е то
има мно гу број ни на ста пи на раз ни му -
зич ки и кул тур ни ма ни фе ста ции, и се по -
твр ди ка ко ус пе шен про мо тор на охрид -
ска та ста ро град ска пес на. ЗП-Охрид и
Де бр ца има ше за бе ле жи те лен на стап
на 14-ти те ре ги о нал ни фолк лор ни ре вии
на пен зи о не ри те, ка ко и на 6-та ре пуб -
лич ка ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри.

Оваа го ди на здру же ни е то све че но го
од бе ле жа и 66-го диш но то по сто е ње. Што
осо бе но би изд во и ле од овој на стан?

Ми на та та го ди на, за прв пат го од бе -
ле жав ме на ши от зна ча ен ју би леј 65 го -
ди ни од фор ми ра ње то на здру же ни е то.
По тој по вод, ме ѓу дру го то, бе ше про мо -
ви ра на и вто ра та мо но гра фи ја „Охрид -
ски те пен зи о не ри низ вре ме то - кул ту ра,

спорт и ре кре а ци ја“.
Оваа го ди на во од бе ле жу ва ње то на

сво јот, но и на го ле ми от ју би леј на Со ју -
зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја - 70 го ди ни од пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја, ЗП-Охрид
и Де бр ца се вклу чи со ни за актив но сти.
И Де нот на здру же ни е то, 20 ју ни, го прос -
ла вив ме во зна кот на од бе ле жу ва ње то
на овој не се којд не вен ју би леј на СЗПМ.
Од бе ле жу ва ње то за прв пат бе ше на отво -
ре но, на пло шта дот во Охрид, пред го лем
број пен зи о не ри, гра ѓа ни и го сти. На со -
би рот ги за поз нав при сут ни те со на ши -
те по стиг ну ва ња кои се мно гу број ни и за
по чит. По крај дру го то, ја истак нав и на -
ша та по све те ност по вр за на со по до бру -
ва ње то на жи во тот на пен зи о не ри те и ја
истак нав на ша та со ра бо тка со дру ги те
здру же ни ја од ре пуб ли ка ва и со сед ни те
др жа ви - Ал ба ни ја, Ср би ја и Бу га ри ја, ка -
ко и со СЗПМ чи ја член ка сме ре чи си од
не го во то фор ми ра ње. На ша при о ри тет -
на за лож ба ве ќе по дол го вре ме е из град -
ба на Дом за ста ри ли ца во Охрид.

На прос ла ва та при сут ни те ги поз дра -
ви пре тсе да те лот на со бра ни е то, Бес ник
По це ста, наг ла су вај ќи де ка СЗПМ има
го лем рес пект кон охрид ско то здру же -
ние, кое има актив ни прет став ни ци во
ор га ни те и те ла та на Со ју зот и се ко гаш
ги под др жу ва си те ини ци ја ти ви, и при тоа
осо бе но ја не гу ва мул ти ет нич но ста. Овие
не го ви збо ро ви за нас се пот тик да про -
дол жи ме да ра бо ти ме кон ти ну и ра но и

да бе ле жи ме уште по до бри ре зул та ти.
При год ни поз дра ви по по вод од бе ле жу -
ва ње то на го диш ни на та на на ше то здру -
же ние упа ти ја и пре тсе да те лот на збра -
ти ме но то ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром од
Скоп је, Ди ми три ја Бо га ти но ски, пре тсе -
да те лот на ЗП-Стру га, Ми ло рад Тр по ски
и дру ги го сти од оп шти на та, ка ко и прет -
став ни ци на јав ни ин сти ту ции и здру же -
ни ја. По по вод два та праз ни ка, на све -
че но ста беа вра че ни при год ни по да ро -
ци и бла го дар ни ци. Умет нич ка фо то гра -
фи ја со мо ти ви од му зе јот на во да „За -
лив на ко ски те“ му бе ше вра че на на

СЗПМ, а умет нич ка фо то гра фи ја со па -
но ра ма на Охрид му бе ше вра че на и на
збра ти ме но то ЗП-Со ли дар ност-Ае ро -
дром. Бла го дар ни ци им беа вра че ни и
на ос нов ни те учи ли шта „Хри сто Узу нов“
и „Брат ство-Единс тво“, во кое го ди на ва
прв пат се одр жа ме ѓу ге не ра ци ска мул -
ти ет нич ка сред ба. На кра јот бе ше ор га -
ни зи ра на бо га та мул ти ет нич ка кул тур но-
за бав на про гра ма, во ко ја за ед но учес -
тву ваа и уче ни ци и пен зи о не ри, со пес -
ни, ора и драм ски из вед би, на ма ке дон -
ски, тур ски и на ал бан ски ја зик. 

Кр сте Спа се ски 

Во Ва лан до во, гра дот на ка лин ки -
те и на но во соз да де на та ма ке дон ска
пес на, од пам ти ве ка до де нес, се ко -
гаш по сто е ле по е дин ци кои оста ви ле
свој пе чат врз се вкуп но то жи ве е ње на
овие про сто ри. Нив ни от ан гаж ман со
го ди ни и де це нии го по све ти ле на не -
го ва та из град ба за да се соз да дат ус -
ло ви за по до бар и по у бав жи вот на си -
те гра ѓа ни.

Еден од зна чај ни те е и Пан де Ке ра -
ми чи ев, ва лан дов ча нец, ро ден во 1937
го ди на, со пре поз нат лив имиџ и зна ча -
ен при до нес. Тој е еден од ре тки те ва -
лан дов ча ни и Ма ке дон ци кој за вр шил
Фа кул тет за фи зич ко вос пи ту ва ње во
За греб, Ре пуб ли ка Хр ват ска, ко га па ра -
лел но со сту ди и те спе ци ја ли зи рал фуд -
бал кај про фе со рот Ми лое Га бри е лиќ.

По вра ќа ње то во род ни от крај, Пан -
де Ке ра ми чи ев, ка ко прв дип ло ми ран
про фе сор по фи зич ко вос пи ту ва ње ра -
бо ти во сред но то учи ли ште „Го це Дел -
чев“ од Ва лан до во, ка де што го по ми -
ну ва нај го ле ми от дел од сво јот ра бо -
тен век. Сво е то зна е ње од об ла ста на
фи зич ка та кул ту ра го пре нел на го лем
број ге не ра ции уче ни ци, од кои по е -
дин ци ста на ле поз на ти спор ти сти, а
ка ко фуд бал ски пе да гог и тре нер поз -
на ва ње то на фуд ба лот го ста вил на ус -
лу га на фуд бал ски от клуб „По бе да“ од
Ва лан до во. За не го во вре ме, во се -
дум де сет ти те го ди ни од ми на ти от век,
„По бе да“ по стиг ну ва нај до бри ре зул -
та ти од сво е то по сто е ње. Не го ви уче -
ни ци се ва лан дов ски те и ма ке дон ски
фуд бал ски ѕвез ди: Ми ле Бо ев, Мом -
чи ло Гро шев, Гли гор Узу нов, Ду шко Ва -
си лев, Здра вко Зај ков, Мла ден Дон -
чев и мно гу дру ги.

Пан де Ке ра ми чи ев, освен со про -

све та та и фуд ба лот, за кој па тем е вред -
но да се ка же де ка бил фуд бал ски, но
и ре пуб лич ки ша хов ски су ди ја, страс -
но се за ни ма ва и со лов и ри бо лов. Со
тоа не го во хо би го ис пол ну ва сло бод -
но то вре ме и му да ва уште ед на по ши -
ро ка спорт ска и за бав на ди мен зи ја
на сво јот жи вот. Пен зи о нер ски те де -
но ви Ке ра ми чи ев не го оста ва ат рам -
но ду шен и без ан гаж ман. Мош не е
акти вен во ра бо та та на ЗП-Ва лан до -
во, ка де што бла го да ре ние на сво и те
по стиг на ти ре зул та ти и ор га ни за ци ски
спо соб но сти ус пеш но ја из вр шу ва
долж но ста пре тсе да тел на ко ми си ја та

за спорт и ре кре а ци ја. Спор ти сти те од
Здру же ни е то, под не го во водс тво по -
стиг ну ва ат за бе ле жи тел ни ре зул та ти
на ре ги о нал ни те и ре пуб лич ки те пен -
зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри. Та -
ка, Пан де Ке ра ми чи ев, ка ко зна чај но
име од Ва лан до во, и во ос ма та де це -
ни ја од жи во тот ус пеш но ја гра ди афир -
ма ци ја та на сво и те ко ле ги-пен зи о не -
ри, пред сe на пла нот на спорт ски те
актив но сти, со што да ва зна ча ен при -
до нес кон збо га ту ва ње то на кул тур но-
за бав ни от и спорт ско-ре кре а тив ни от
жи вот на при пад ни ци те на тре та та жи -
вот на до ба.                Ми ро Ка ра му чев

Ху ма но ста не ма гра ни ци ко га е во
пра ша ње до бро вол но то да ру ва ње крв.
При ме рот на пен зи о ни ра ни от по ли ца -
ец Ко це Ко цев го сле дат го лем број пом -
ла ди ко чан ча ни кои се вклу чу ва ат во ар -
ми ја та до бро вол ни да ри те ли на крв.

Ко це Ко цев, пен зи о нер на 61-го диш -
на во зраст, на пос лед на та ак ци ја што ја
ор га ни зи ра оп штин ска та ор га ни за ци ја
на Цр ве ни от крст на Ко ча ни ја по да де
сво ја та ра ка и по 161 пат да ру ва ше дел
од сво ја та дра го це на теч ност.

Тре ба да сме ху ма ни и да спа си ме
не чиј чо веч ки жи вот. Да ру ва ње то крв
тре ба да ни би де опре дел ба за да би де -
ме дел од се мејс тво то на ху ма ни те лу ѓе
во др жа ва та - истак ну ва Ко цев.

Прв пат Ко це Ко цев да ру вал крв на
17-го диш на во зраст, а тоа го пра ви ре -
дов но до де не шен ден. Да ру ва ње то крв
му е ве ќе на чин на жи ве е ње. Тоа, ве ли,
го ис пол ну ва и го сти му ли ра да им по ма -
га на лу ѓе то и на овој на чин. Ко це Ко цев
и де нес, ка ко пен зи о нер про дол жу ва да
би де акти вен во Цр ве ни от крст на Ко ча -
ни, по пу ла ри зи рај ќи го кр во да ри телс -
тво то и по ма гај ќи во по ве ќе ор га ни зи -
ра ни ак ции за со би ра ње об ле ка, хра на
и дру га по мош на оние на кои таа им е
нај по треб на. Со дру ги збо ро ви, Ко це Ко -
цев е еден убав при мер ка ков тре ба да
би де се кој, и не го ви от при мер тре ба да
го сле дат си те и да по ма га ат кој ка ко мо -
же и ко га мо же.                      К. Ге ра си мов

Два е сет и пет еми нент ни ли ков ни
умет ни ци од се дум стран ски др жа ви,
Ср би ја, Бос на и  Хер це го ви на, Фран ци -
ја, Ал ба ни ја, Бу га ри ја, Тур ци ја, Ру си ја
и од на ша та зем ја учес тву ваа на 7-та
ме ѓу на род на ли ков на ко ло ни ја „Вев -
чан ски ви ду ва ња“, ко ја све че но бе ше
отво ре на во ре сто ра нот „Виа Иг на ци -
ја“ во Вев ча ни. Отво ра ње то на ли ков -
на та ко ло ни ја бе ше по све те но на го ле -
ми от умет ник, ма ке дон ски от ака дем -
ски сли кар Гли гор Че мер ски, кој не о -
дам на по чи на, а бе ше ре до вен учес -
ник на из ми на ти те одр жа ни ли ков ни
ко ло нии во Вев ча ни. За ли кот и де ло то
на Че мер ски го во ре ше поз на ти от пуб -
ли цист Ми шо Ки та но ски, кој во сво е то
обра ќа ње се освр на на умет нич ки от

опус на иск лу чи тел ни от умет ник.
За при до не сот на Че мер ски за ко ло -

ни ја та во Вев ча ни и во оп што за ма ке -
дон ска та умет ност збо ру ва ше умет ни -
кот Пе тар Поп чев. Тој истак на де ка Че -
мер ски оста ви дла бо ка тра га во умет но -
ста, за што све до чат мно гу број ни те вред -
ни де ла.

До се га на ко ло ни ја та учес тву ва ле
пле ја да поз на ти умет ни ци од Ма ке до ни -
ја и све тот, а соз да де ни те сли ки беа из -
ло же ни во Њу јорк, САД.

Отво ра ње то на ли ков на та ко ло ни ја
го збо га ти му зич ка та умет ни ца Еми ли ја
Ма ри но ва, а на иста та при сус тву ваа и
го лем број пен зи о не ри љу би те ли на ли -
ков на та умет ност.    

Сто јан Ку ку не шо ски

Во из ми на ти те го ди ни ЗП-
Охрид и Де бр ца во це лост ги

ос тва ри про грам ски те за да чи
усог ла се ни со пре по ра ки те и
на со ки те на СЗПМ. Здру же ни -

е то со 9.600 чле на, со исто
тем по на актив ност про дол жу -
ва и во оваа 2016-та го ди на.
Ва кви от по зи ти вен тренд на
ра бо та бе ше по вод за раз го -
вор со пре тсе да те лот на из -

врш ни от од бор на ЗП-Охрид и
Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски.

ПАНДЕ КЕРАМИЧИЕВ, ПОЗНАТ АКТИВИСТ ВО ЗП-ВАЛАНДОВО
Жи вот по све тен на обра зов на та и на спорт ска та деј ност

ЗП-КОЧАНИ 
Ко це Ко цев ре кор дер со 161 да ру ва ње крв 

ЗП-ВЕВЧАНИ 
Отво ре на сед ма та ли ков на ко ло ни ја
„Вев чан ски ви ду ва ња“ 




