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СЗПМ во 2016 го ди на сво и те про -
грам ски актив но сти це лос но ги по све -
ти на го ле ми от ју би леј на Со ју зот, 70 го -
ди ни пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње,
1946 - 2016. Во со ра бо тка со здру же -
ни ја та на пен зи о не ри во Ма ке до ни ја,
во те кот на 2016 го ди на во зна кот на
70-го диш ни от ју би леј ос тва ри ефи кас -
на ре а ли за ци ја на це ли те и за да чи те
утвр де ни со ста ту тот на СЗПМ, пре то -
че ни во про гра ма та за ра бо та на Со ју -
зот во те ков на та го ди на и усог ла се ни
со на ци о нал на та стра те ги ја за ста ри
ли ца на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја за пер и о дот 2010 - 2020 го ди на.

Во рам ки те на од бе ле жу ва ње на
20 сеп тем ври - Де нот на пен зи о не ри -
те, на 16-ти сеп тем ври под по кро ви -
телс тво на пре тсе да те лот на др жа ва та,
Ѓор ге Ива нов, бе ше одр жа на све че на
ака де ми ја во До мот на АРМ во Скоп је,
на ко ја пре тсе да те лот Ѓор ге Ива нов на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја му до де ли ви со ко од -
ли ку ва ње „По вел ба на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја“, што е единс тве но ва кво
приз на ние во дол го го диш на та исто ри -
ја на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње
во на ша та зем ја. 

Ра бо та на ор га ни те и те ла та на
СЗПМ 

Со бра ни е то на СЗПМ во 2016 го -
ди на одр жа две сед ни ци од кои на тре -
та та пот пре тсе да те лот Бес ник По це ста
бе ше из бран за пре тсе да тел на со бра -
ни е то на Со ју зот, а беа из бра ни два но -
ви чле на на из врш ни от од бор: Ка ли на
С. Ан до но ва и Јо ван Ќир ко виќ и беа
усво е ни из ве шта јот за ра бо та та на
СЗПМ и го диш на та сме тка за 2015 го -
ди на. На че твр та та сед ни ца се рас пра -
ва ше за од бе ле жу ва ње то на ју би ле јот
-70 го ди ни од пен зи о нер ско то ор га ни -
зи ра ње во Ма ке до ни ја, а по тоа ед ног -
лас но беа усво е ни фи нан си ски от из ве -
штај за ра бо та та на СЗПМ во пр ви те 10
ме се ци од 2016 го ди на и про гра ма та
за ра бо та и фи нан си ски от план на
СЗПМ за 2017 го ди на. Из врш ни от од -
бор на СЗПМ во 2016 го ди на одр жа че -
ти ри ре дов ни сед ни ци од кои на ше ста -
та (на 18 фе вру а ри) фор ми ра ше ор га -
ни за ци о нен од бор за од бе ле жу ва ње
на 70-го диш ни от ју би леј, а рас пра ва -
ше и ги усвои из ве шта јот за ра бо та та,
фи нан си ски от из ве штај и го диш на та
сме тка за 2015 го ди на, а до не се од лу -
ки за одр жу ва ње на ре ви и те и спорт -
ски те нат пре ва ри во 2016 го ди на. На
сед ма та сед ни ца (16. 6. 2016) ИО до -
не се пра вил ник 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 лич ни те по да то ци,
а бе ше ин фор ми ран и за не кои мош -
не акту ел ни и зна чај ни актив но сти за
ра бо та та. На ос ма та сед ни ца (28. 6.
2016) ИО на СЗПМ до не се по ве ќе од -
лу ки во вр ска со: из ме ну ва ње и до пол -
ну ва ње на де лов ни ци те за ра бо та на
ИО и на со бра ни е то на СЗПМ, ин фор -
ма ци ја за под го то вки те за од бе ле жу ва -
ње на 70-го диш но то пен зи о нер ско ор -
га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја, изра бо тка
на на гра ди и приз на ни ја и дру ги од лу -
ки. На де вет та та сед ни ца (10. 11. 2016)

ИО на СЗПМ бе ше ин фор ми ран за
актив но сти те за 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, а до не се и пред -
лог-про гра ма за ра бо та на СЗПМ во
2017 го ди на.

Над зор ни от од бор на СЗПМ во вр -
ска со фи нан си ско то ра бо те ње на
СЗПМ во 2016 го ди на оце ни де ка за
тро ше ње то на средс тва та се во де ло
сме тка и ра ци о нал но и до ма ќин ско се
ра бо те ло. Фи нан си ски от план на СЗПМ
за 2017 го ди на е изра бо тен струч но и
про фе си о нал но и при тоа се оп фа те ни
си те актив но сти.

Ста ту тар на та ко ми си ја на СЗПМ
во те кот на 2016 го ди на це лос но бе -
ше по све те на на сле де ње то на актив -
но сти те на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри - член ки на СЗПМ во ра бо та та
на усог ла су ва ње на сво и те ста ту ти со
ста ту тот на СЗПМ. 

Од бо рот на Ре ги стри ра на та ор га -
ни за ци ја за со ли да рен фонд и чле на -
ри на, во те кот на 2016 го ди на одр жа
вкуп но 6 сед ни ци. Глав но пра ша ње
на сед ни ци те бе ше до вр шу ва ње на
ре а ли за ци ја та на про е ктот за ажу ри -
ра ње на еви ден ци ја та, осо бе но во
три те со ју зи на ин ва лид ски те пен зи -
о не ри. Освен тоа, на сед ни ци те се
рас пра ва ло за проб ле ми те на ми гра -
ци ја та на членс тво то, рас по ре дот и
исп ла та та на чле на ри на та, про ме на -
та на тие со стој би, не за кон ско то ко -
ри сте ње на средс тва та и дру ги акту -
ел ни пра ша ња и проб ле ми.

Прав но-еко ном ски от фо рум на ИО
на СЗПМ да де свој при до нес во си те
прав но-еко ном ски пра ша ња на кои во
те кот на 2016 го ди на се по све ти Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри и
не го ви те член ки. 

Ко ми си ја та за ме ѓу на род на со ра -
бо тка те жи ште то во сво ја та ра бо та го
изра зи на ме ѓу на род на та со ра бо тка со
пен зи о нер ски те асо ци ја ции во зем ји -
те од на ше то со седс тво, но и по ши ро -
ко. По по вод ју би леј но то од бе ле жу ва ње
на 70 го ди ни на пен зи о нер ско то ор га -
ни зи ра ње во Ма ке до ни ја, чле но ви на
ко ми си ја та, во Скоп је имаа сред би со

пот пре тсе да те лот на СЗП на Сло ве ни ја
и со пре тсе да те лот на Кон фе де ра ци ја -
та на син ди ка ти те на Ал ба ни ја во чиј со -
став се и пен зи о не ри те. Де ле га ци ја на
СЗПМ по по вод 70-го диш ни от ју би леј
на сло ве неч ки те пен зи о не ри три де на
пре сто ју ва ше во Сло ве ни ја и ос тва ри
сред би со нив но то ра ко водс тво, а бе -
ше при ме на и од пре ми е рот на Ре пуб -
ли ка Сло ве ни ја, д-р Ми ро Це рар. Во го -
ди на та на ју би ле јот, по ве ќе здру же ни ја
на пен зи о не ри - член ки на СЗПМ имаа
сред би со ЗП од со сед ни те др жа ви Ср -
би ја, Бу га ри ја и Ал ба ни ја. 

Ко ми си ја та за ме ѓу ге не ра ци ска со -
ра бо тка и со жи вот во те кот на 2016 го -
ди на бе ше по све те на на пра ша ње то
на мул ти ет нич ка та со ра бо тка и со жи -
вот во на ше то мул ти ет нич ко оп штес -
тво, осо бе но во сре ди ни те на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри со раз лич на ет -
нич ка стру кту ра на пен зи о не ри и ре а -
ли зи ра ше актив но сти пре ку сред би кои
тра ди ци о нал но се ор га ни зи ра ат по ве -
ќе го ди ни по ред во Те то во, Го сти вар и
во Ку ма но во - Лип ко во. 

Ко ми си ја та за кул тур но-за ба вен
жи вот во 2016 го ди на глав но бе ше фо -
ку си ра на на ор га ни зи ра ње то и под го -
то вка та на учес ни ци те за 14-те ре ги о -
нал ни и ше ста та Ре пуб лич ка ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри. Ре ги о нал ни те
ре вии се одр жаа во при мер на ор га -
ни за ци ја и со ра бо тка со си те учес ни -
ци. Од 53 здру же ни ја на пен зи о не ри -
член ки на СЗПМ, освен До јран, Вев -
ча ни и Ла бу ни шта, 50 ЗП учес тву ваа
во ре ви и те со над 1.000 свои прет -
став ни ци. Ше ста та Ре пуб лич ка ре ви -
ја на пес ни, му зи ка и игри се одр жа
на 7 ју ни 2016 го ди на во До мот на АРМ
во Скоп је, ка де што учес тву ваа прет -
став ни ци од 27 здру же ни ја на пен зи -
о не ри (661 ди ре ктен учес ник).

Ко ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја,
на по че то кот на 2016 го ди на во под го -
то вки те на спорт ски те нат пре ва ри поч -
на со нов пра вил ник, од нос но со из ме -
ни и до пол ну ва ња на прет ход ни от, во
кој на ме сто дво бој же ни и тро бој ма -
жи, беа вне се ни две но ви дис цип ли ни:
фуд бал - пе на ли на ма ли го ло ви и ко -

шар ка - сло бод ни фр ла ња на кош во
ма шка и во жен ска кон ку рен ци ја. Два -
е сет и пр ви те ре ги о нал ни спорт ски нат -
пре ва ри се одр жаа во пер и о дот од 20
мај до кра јот на ју ни 2016 го ди на. На
овие нат пре ва ри во си те 8 ре ги о ни не -
по сред но учес тву ваа 52 здру же ни ја,
член ки на СЗПМ, со ре кор ден број нат -
пре ва ру ва чи – 2.007, од кои 1.244 во
ма шка и 763 во жен ска кон ку рен ци ја.
На Спорт ска та пен зи о нер ска олим пи -
ја да, ко ја се одр жа на 3 сеп тем ври
2016 го ди на во комп лекс-цен та рот
„Шам пи он“ во Ра до виш, се нат пре ва -
ру ваа 40 здру же ни ја со вкуп но 501 нат -
пре ва ру вач, од кои 264 во ма шка и
237 во жен ска кон ку рен ци ја. 

Ко ми си ја та за здрав ство и со ци -
јал на по ли ти ка по го лем дел од актив -
но сти те ги на со чи кон про е ктот „Пен -
зи о нер ска со ци јал на кар та“, но исто
та ка бе ше ин вол ви ра на и во по до бру -
ва ње на здрав стве на та за шти та на
пен зи о не ри те на си те ни воа. Во таа
на со ка беа одр жа ни по ве ќе бесп лат -
ни прег ле ди, ме ре ње ше ќер во кр вта
и ме ре ње при ти сок, а во со ра бо тка со
Цр ве ни от крст. Со ра бо ту ва ше и со
ФЗОМ и за ед но одр жаа око лу 30 сред -
би на те ма „Пен зи о не ри те поб ли ску до
здрав ство то“.

Ко ми си ја та за ин фор ми ра ње и из -
да вач ка деј ност во 2016 го ди на глав -
но бе ше ан га жи ра на во афир ма ци ја
на ре зул та ти те и по стиг ну ва ња та на Со -
ју зот и на здру же ни ја та на пен зи о не ри.
На со од ве тен на чин беа од бе ле жа ни:
го ле ми от ју би леј на СЗПМ - 7 де це нии
од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во
Ма ке до ни ја, ка ко и си те дру ги поз на -
чај ни актив но сти на Со ју зот и на си те
53 здру же ни ја од со ста вот. Во те кот на
це ла та го ди на про дол жи из да ва ње то
на вес ни кот „Пен зи о нер плус“, кој из -
ле зе во 10 бро ја, од кои 2 ка ко дво брои.
Во март из ле зе 50-от број на „Пен зи о -
нер ски ви ди ци“, а во но ем ври 100-от
број на „Пен зи о нер плус“. Ре дов но из -
ле гу ва ше и ед на стра ни ца за пен зи о -
не ри те во КОХА на ал бан ски ја зик. 

Ко ми си ја та за ме на џи ра ње на про -
е кти е ед на од нај но ви те во Со ју зот. И

по крај тоа таа по ка жа за до во ли тел ни
ре зул та ти. Во 2016 го ди на одр жа 15
сед ни ци и пред ло жи и под го тви по ве -
ќе про е кти. 

Зак луч ни сог ле ду ва ња и пре -
по ра ки: 

- Про гра ма та за ра бо та на СЗПМ во
2016 го ди на е ус пеш но ре а ли зи ра на.
Ре зул та ти те во 2016 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 на ред на та
2017 го ди на во ко ја ќе би де из да де на
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 се дум де це нии; 

- СЗПМ со сво и те актив но сти и дејс -
тву ва ње во ин те рес на пен зи о нер ска -
та ор га ни за ци ја ќе обез бе ди ши ро ка
оп штес тве на афир ма ци ја во гра ѓан -
ско то здру жу ва ње и ор га ни зи ра ње во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја; 

- Ос тва рен е зна ча ен на пре док во
раз ре шу ва ње то на зна чај ни те ор га ни -
за ци ски пра ша ња по вр за ни со ажу ри -
ра ње то на еви ден ци ја та на членс тво -
то во здру же ни ја та, во по до бру ва ње на
фи нан си ско то ра бо те ње, ефи кас но то
ра бо те ње на пен зи о нер ски те клу бо ви
и на днев ни те цен три на пен зи о не ри -
те, ка ко и ин тен зив ни от раз вој и ши ре -
ње на мре жа та на но ви пен зи о нер ски
клу бо ви;

- Ос тва ре но е по ква ли тет но и об је -
ктив но ин фор ми ра ње на членс тво то и
на јав но ста, осо бе но пре ку сопс тве ни
пи ша ни ме ди у ми, ка ко и ин ве сти ра ње
во транс па рент но ста во ра бо те ње то
пре ку дру ги ре но ми ра ни ме ди у ми;

- Ос тва ре на е бо га та и про ши ре -
на со ра бо тка со над леж ни те ор га ни
на др жав на та упра ва по раз ни пра -
ша ња од ин те рес на пен зи о нер ска та
ор га ни за ци ја;

- СЗПМ по све ту ва го ле ма гри жа на
вна треш на та ор га ни за ци ја и кон со ли -
да ци ја во здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те и наг ла се но се обра зу ва ат но ви -
те ра ко водс тва;

- СЗПМ уште по ве ќе ги ин тен зи ви -
ра кон та кти те и ја про ши ру ва со ра бо -
тка та со над леж ни те ор га ни во др жа -
ва та и со фон до ви те на ПИОМ и ЗОМ,
за ра ди не од лож но и по ин тен зив но ос -
тва ру ва ње на про е кти те оп фа те ни со
на ци о нал на та стра те ги ја на РМ за ста -
ри те ли ца до 2020 го ди на;

- СЗПМ во те кот на 2016 го ди на и
по на та му сво и те актив но сти тре ба да
ги по све ти на ос тва ру ва ње на пла ни -
ра ни те актив но сти за из град ба на пен -
зи о нер ски до мо ви и дру ги фор ми на
сме сту ва ње на пен зи о не ри те во Ма -
ке до ни ја;

- СЗПМ во со ра бо тка со здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те - член ки на Со ју -
зот, во рам ки те на про гра ма та за ра -
бо та во 2016 го ди на, се по све ти на про -
ши ру ва ње, прод ла бо чу ва ње и ин тен -
зи ви ра ње на со ра бо тка та со ор га ни те
на ло кал на та са мо у пра ва, ка ко про дол -
же ние во кон ти ну и тет на актив но сти те
за ре а ли за ци ја на ме мо ран ду мот за
со ра бо тка по ме ѓу СЗПМ и ЗЕЛС, пот пи -
шан во 2010 го ди на.

ОД РАБОТАТА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Ак цен ти од из ве шта јот за ра бо та та во 2016 го ди на
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На 28.2.2017 го ди на, во Скоп је се
одр жа 10. сед ни ца на из врш ни от од -
бор на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри на Ма ке до ни ја на ко ја ед ног -
лас но беа усво е ни из ве шта јот за ра -
бо та на СЗПМ и не го ви те ор га ни и те -
ла и фи нан си ски от из ве штај за ми на -
та та го ди на, ка ко и из ве шта јот на над -
зор ни от од бор и бе ше до не се на од лу -
ка за усво ју ва ње на го диш на та сме -
тка за 2016 го ди на. 

Из ве шта јот за ра бо та та го ела бо -
ри ра ше пот пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор на СЗПМ, Сал тир Ка ров -
ски, а за над зор ни от од бор пре тсе да -
те лот Ми тре Сто ја нов ски. Во два та из -
ве штаи бе ше кон ста ти ра но де ка про -
гра ма та за ра бо та во ју би леј на та 2016
го ди на во це лост е ре а ли зи ра на, де ка
из ве шта јот за ра бо та е се оп фа тен и
ана ли тич ки на пра вен и го отс ли ку ва

се то она што се слу чу ва ше во ми на та -
та го ди на. Исто та ка бе ше зак лу че но
де ка ос тва ру ва ња та се и над оче ку ва -
ња та во се кој пог лед, а при тоа се ра -
бо те ло спо ред за ко ни те, ра ци о нал но
и до ма ќин ски, што по ка жу ва ат по зи -
тив ни те ре зул та ти во за врш на та го -
диш на сме тка на СЗПМ за 2016 го ди -
на. Та кви от на чин на ра бо та е до каз
де ка Со ју зот по стиг нал ре зул та ти за по -

чит, на оп што за до волс тво и на ра ко -
вод ни те лу ѓе, но и на чле но ви те на из -
врш ни от од бор.

По тоа, на сед ни ца та беа де фи ни -
ра ни здру же ни ја та кои ќе би дат до ма -
ќи ни на 15 ју би леј ни ре ги о нал ни ре -
вии на пес ни, му зи ка и игри во 2017
го ди на: Прв ре ги он – ЗП-Ко ча ни (13
мај 2017), Втор ре ги он – ЗП-Те то во (12
мај 2017), Трет ре ги он – ЗП-ОВР (25

април 2017), Че твр ти ре ги он – ЗП-Кра -
то во (6 мај 2017), Пет ти ре ги он – ЗП-
Про би штип (4 мај), Ше сти ре ги он –
ЗП-Ка ва дар ци (26 април), Сед ми ре -
ги он – ЗП-При леп (2 мај 2017), Ос ми
ре ги он – ЗП-Стру га (29 април 2017).
Сед ма та Ре пуб лич ка ре ви ја под по кро -
ви телс тво на Ми ни стерс тво то за кул -
ту ра ќе се одр жи на 6 ју ни во Скоп је.

Беа опре де ле ни и здру же ни ја та

кои ќе би дат до ма ќи ни на ре ги о нал -
ни те спорт ски нат пре ва ри во 2017 го -
ди на: Прв регион – ЗПВ (19 - мај 2017),
Втор регион – ЗП Сарај (27 - мај 2017),
Трет регион – ЗП Ресен (25 - јуни 2017),
Четврти регион – ЗП Охрид и Дебрца
(17 - јуни 2017), Петти регион – ЗП Ве-
лес (30 - мај), Шестти регион – ЗП Про-
биштип (23 - мај 2017), Седми регион
– ЗП Штип (10 - јуни 2017), Осми ре-
гион – ЗП Кочани (2- септември 2017)
До де ка 22-та Ре пуб лич ка олим пи ја -
да ќе се одр жи на 2 сеп тем ври во Ко -
ча ни.

Исто та ка бе ше до не се на од лу ка за
ви си на та на средс тва кои СЗПМ ќе им
ги да де на здру же ни ја та до ма ќи ни на
овие ма ни фе ста ции за по до бро ор га -
ни зи ра ње на исти те. Се од лу чи здру же -
ни ја та до ма ќи ни на ре ги о нал ни те ре -
вии и на спорт ски те нат пре ва ри до
3.000 чле на да до би јат по 40.000 де на -
ри, а здру же ни ја та со по го лем број чле -
но ви по 30.000 де на ри, иа ко има ше и
дру ги пред ло зи. На сед ни ца та се усвои
пред ло гот за нов член во ко ми си ја та за
спорт да би де Дим че Ми трев од Ве лес.

При сут ни те беа ин фор ми ра ни де -
ка под го тву ва ње то на мо но гра фи ја та
по по вод 70 го ди ни од пен зи о нер ско -
то ор га ни зи ра ње за си ле но се ра бо ти
и се оче ку ва да би де го то ва во по че -
то кот на април 2017 го ди на. 

На сед ни ца та беа до не се ни и дру -
ги од лу ки за кон ти ну и ра на ра бо та на
СЗПМ.                                      К.С.Андонова

Ос тва ру ва ња та се над оче ку -
ва ња та во се кој пог лед, а

при тоа се ра бо те ло спо ред
за ко ни те, ра ци о нал но и до -
ма ќин ски, што по ка жу ва ат

по зи тив ни те ре зул та ти во за -
врш на та го диш на сме тка на

СЗПМ за 2016 го ди на

ДЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Усво е ни из ве шта и те за ра бо та и го диш на та сме тка за 2016 го ди на

Ко ми си ја та за ме ѓу на род на со ра -
бо тка на ИО на СЗПМ на не о дам неш -
на та сед ни ца ги усвои из ве шта јот за
ра бо та та во 2016 го ди на и про гра ма -
та за ра бо та во 2017 и во 2018 го ди -
на. Во увод ни те на по ме ни по два та до -
ку мен ти на пре тсе да те лот на ко ми си -
ја та, Дра ги Ар ги ров ски, и во ди ску си -
ја та во ко ја учес тву ваа Бес ник По це -
ста, Сал тир Ка ров ски, Стан ка Трај ко -
ва, Ан дре ја На у мов ски и Или ја Гли го -
ров, осо бен ак цент се да де на зна че -
ње то на оваа актив ност на СЗПМ за
раз ме на на искус тва и за афир ми ра -
ње на по стиг ну ва ња та. Со ра бо тка та
со ме ѓу на род ни и дру ги стран ски ор -
га ни за ции и ин сти ту ции е план ска
актив ност на Со ју зот и на здру же ни ја -
та кои се не го ви член ки. Нај го лем ин -
те рес за со ра бо тка се изра зу ва кон
ор га ни за ци и те на пен зи о не ри те во со -
сед ни те др жа ви ка ко и во Европ ска та
Уни ја. Ме то ди те и об ли ци те на со ра -
бо тка та се нај раз лич ни, од стан дард -
на ко рес пон ден ци ја и раз ме ну ва ње
на до ку мен ти, про то ко лар ни по се ти,
се до пот пи шу ва ње ме мо ран ду ми и
би ла те рал ни до го во ри за за ед нич ки
актив но сти во ко рист на пен зи о не ри -
те. По по вод ју би леј но то од бе ле жу ва -
ње на 70-го диш ни на та на пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја
во 2016 го ди на, чле но ви на ко ми си -
ја та за ме ѓу на род на со ра бо тка, во
Скоп је, имаа сред би со пот пре тсе да -
те лот на Со ју зот на здру же ни ја на пен -
зи о не ри на Сло ве ни ја и со пре тсе да -
те лот на Кон фе де ра ци ја та на син ди -
ка ти те на Ал ба ни ја во чиј со став се и
пен зи о не ри те.

Де ле га ци ја на СЗПМ три де на пре -
сто ју ва ше во Сло ве ни ја, од кои еден
ден на све че на та ака де ми ја по по вод
70-го диш ни от ју би леј на сло ве неч ки -
те пен зи о не ри и два де на на Фе сти ва -
лот за тре та жи вот на до ба, на кој мно -

гу ус пе шен на стап имаа КУД на ЗП-Би -
то ла и Де мир Хи сар. Де ле га ци ја та на
СЗПМ, пред во де на од пре тсе да те лот
Дра ги Ар ги ров ски и пре тсе да те лот на
ЗП-Би то ла, То ме Или о ски бе ше при -
ме на од пре ми е рот на Р. Сло ве ни ја, д-
р Ми ро Це рар, при што се раз го ва ра -
ше за акту ел ни те пра ша ња на пен зи -
о нер ско то ор га ни зи ра ње и со ра бо тка.
На оваа те ма се раз го ва ра ше и на по -
себ на та сред ба со ра ко водс тво то на
СЗП на Сло ве ни ја.

Де ле га ци ја на Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри на град Скоп је го по -
се ти Са ра е во, ка де што има ше сред ба
со со од вет но то ра ко водс тво на глав ни -
от град на БиХ и раз ме на на искус тва.

Во го ди на та на ју би ле јот, по ве ќе
здру же ни ја на пен зи о не ри - член ки на
СЗПМ од: Би то ла, При леп, Ку ма но во,
Га зи Ба ба, Охрид, Ка ва дар ци, Те то во,
Де бар, Дел че во, Кри ва Па лан ка и дру -
ги, имаа за ед нич ки сред би со здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те од Вра ње, Ле -
ско вац и Пан че во во Ср би ја, со Пер -
ник и со по гра нич ни ме ста во Р. Бу га -
ри ја, со Под гра дец, Ел ба сан и Драч во
Р. Ал ба ни ја и дру ги.

Збо га те на ме ѓу на род на актив ност
се пла ни ра и во на ред ни те две го ди -

ни. Во пр ва та по ло ви на на 2017 го ди -
на се оче ку ва по се та на де ле га ци ја на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те на Сло ве ни ја, при што ќе се пре -
ци зи ра на та мош но то учес тво на Ме -
ѓу на род ни от фе сти вал на тре та жи вот -
на до ба во Љуб ља на, со кон кре ти за -
ци ја на фи нан си ска та по мош за учес -
тво на СЗПМ на овој пре сти жен фе сти -
вал ос ма го ди на по ред. Пла ни ра на е
и пр ва по се та на де ле га ци ја на СЗПМ
на Со ју зот на пен зи о не ри те на Бу га -
ри ја и на Ко со во, ка ко и воз врат на по -
се та на де ле га ци ја од СЗПМ на Кон -
фе де ра ци ја та на син ди ка ти те на Ал ба -
ни ја. Во 2018 го ди на се пла ни ра ат
актив но сти за имп ле мен ти ра ње на
пот пи ша ни от ме мо ран дум за за ед нич -
ка со ра бо тка со Ма ти ца та на пен зи о -
не ри на Хр ват ска, ка ко и збо га ту ва ње
на со ра бо тка та со Со ју зот на пен зи о -
не ри на Ср би ја. Исто вре ме но, СЗПМ
ќе ја пот тик ну ва ме ѓу на род на та актив -
ност на СЗП на град Скоп је со глав ни -
те гра до ви на Бал ка нот, ка ко и на пен -
зи о нер ски те здру же ни ја - член ки на
СЗПМ, за збо га ту ва ње на нив на та со -
ра бо тка со слич ни здру же ни ја од по -
гра нич ни те оп шти ни во со сед ни те др -
жа ви.                                    Или ја Гли го ров

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СЗПМ

Збо га те на ме ѓу на род на со ра бо тка
Тра ди ци о нал но ка ко и се ко ја го ди -

на по по вод праз ни кот Све ти Три фун
се за кро ју ваа ло зо ви те на са ди во це -
ла та Ти кве ши ја, но нај ин те рес но и нај -
за бав но и го ди на ва бе ше за кро ју ва -
ње то на им про ви зи ра на та ви но ва ло -
за кај пен зи о не ри те. Око лу 500 пен -
зи о не ри од 21 здру же ние од Ма ке до -
ни ја го чес тву ваа овој го лем праз ник,
кој се сме та за за штит ник на ло за ри -
те и ви на ри те. Оваа тра ди ци о нал на
ма ни фе ста ци ја, што ја ор га ни зи ра
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ка ва -
дар ци, од го ди на во го ди на пре рас ну -
ва во се по број на. Со му зи ка и пес на,
пен зи о не ри те дој де ни од си те кра е ви
на др жа ва та се ве се леа, играа и се за -
ба ву ваа. На са ми от по че ток 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, а на ло -
за ри те им по са ка плод на и бе ри ќет на
го ди на.

Чест ми е да ве поз дра вам и да
изра зам го ле ма бла го дар ност што на
овој зна ча ен ден сте ов де со нас. Ние
се ко ја го ди на за ед но со вас го чес тву -
ва ме овој го лем праз ник за на ши от
ре ги он. Ра ду ва фа ктот што сме се по -
број ни - истак на Ан ѓу шев.

Тра ди ци о нал но то за кро ју ва ње на
прач ки те од ви но ва та ло за го из вр ши -

ја пре тсе да те лот Ан ѓу шев и пот пре тсе -
да те лот на ИО на СЗПМ, Сал тир Ка ров -
ски, кој од име то на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја
ги поз дра ви при сут ни те.

Поз дра ву вај ќи ве са кам да истак -
нам де ка ва кви те дру же ња тре ба да ги
не гу ва ме и се кој мо мент, се кој на стан
ис пол нет со ва кви со др жи ни ма кси мал -
но да го ко ри сти ме за жи во тот да ни би -
де по у бав. На ва кви те со би ри се дру -
жи ме, се збли жу ва ме и раз ме ну ва ме
искус тва. По че стен сум што мо жам да
на пра вам и за кро ју ва ње на ви но ва та
ло за, ко ри стеј ќи го мо е то ма ло искус -
тво, и да учес тву вам во овој оби чај кој
се за др жал кај ло за ри те со ве ко ви и е
сим бол на де неш ни ов праз ник. 

Ова уба во дру же ње дол го ќе го па -
ме тат и пен зи о не ри те од Пер ник, Р.Бу -
га ри ја, кои беа по чес ни го сти на ма -
ни фе ста ци ја та. На сред ба та бе ше пот -
пи ша на и по вел ба за збра ти му ва ње
на здру же ни ја та на пен зи о не ри од
Пер ник и од Ка ва дар ци. Пре тсе да те -
ли те на две те здру же ни ја си по са каа
ус пеш на и бо га та со ра бо тка, а е зна -
чај но да се спо ме не де ка ка ва да реч -
ки те пен зи о не ри ве ќе се збра ти ме -
ни и со пен зи о не ри те од Ле ско вац,
Р.Ср би ја.              Мар ти на Ми тков

ЗП-КАВАДАРЦИ

Пен зи о не ри те го чес тву ваа
Све ти Три фун
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Ди ре кто ри те на ФЗОМ, д-р Са шо Сте -
фа но ски и Ор хан Ра ма да ни, на 21 фе вру -
а ри 2017 го ди на ос тва ри ја ра бот на по се -
та во но ви те про сто рии на СЗПМ во Скоп -
је, при што имаа сред ба со пре тсе да те лот
Дра ги Ар ги ров ски и со не го ви те со ра бот -
ни ци, ка ко и со чле но ви те на ко ми си ја та
за здрав ство и со ци јал на по ли ти ка. Ова е
во о би ча ен на чин на ко му ни ка ци ја и со -
ра бо тка кој се пра кти ку ва ве ќе пет та го -
ди на. На сред ба та се раз го ва ра ше за по -
ве ќе пра ша ња од об ла ста на здрав стве -
на та за шти та и оси гу ру ва ње то на пен зи -
о не ри те. Ед но од пра ша ња та бе ше кон -
кре ти зи ра ње на актив но сти те во про е -
ктот „Фон дот поб ли ску до пен зи о не ри те“
за 2017 го ди на. До го во ре но е одр жу ва -
ње на 30 еду ка тив ни ра бо тил ни ци во здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те во на ша та зем -
ја. Про е ктот е за поч нат во 2014 го ди на во
рам ки те на за ем на та со ра бо тка и до се га
се одр жа ни 80 ра бо тил ни ци, со око лу
5.000 пен зи о не ри кои имаа еду ка тив ни
ча со ви за пре вен тив ни мер ки кај одре -
де ни за бо лу ва ња и беа ин фор ми ра ни за
нив ни те пра ва. Пен зи о не ри те про ја ви ја
осо бен ин те рес во вр ска со снаб ду ва ње -
то со ле ко ви, по зи тив на та ли ста, ре фун да -
ци ја та, ор то пед ски те по ма га ла, ка ко и за
спе ци ја ли зи ра на та ме ди цин ска ре ха би -
ли та ци ја. На ра бо тил ни ци те пре да ва чи
беа струч ни ли ца, ле ка ри и прав ни ци, вра -
бо те ни во цен тра ла та и во по драч ни те еди -
ни ци на ФЗОМ. 

Ова е иск лу чи тел но ва жен про ект за
пен зи о не ри те, истак наа ди ре кто ри те на
ФЗОМ, па за тоа ин тен зив но ќе се од ви ва
и оваа го ди на. 

По ве ќе од 300.000 пен зи о не ри се ко -
рис ни ци на здрав стве но оси гу ру ва ње и
од тие при чи ни ма кси мал но се по све ту -
ва ме и се фо ку си ра ме со ра бо та та кон
оваа цел на гру па за да мо же пен зи о не -
ри те да ос тва рат што по ве ќе пра ва од
здрав стве но то оси гу ру ва ње. Го ди на ва
пред ви дов ме на ра бо тил ни ци те во здру -
же ни ја та да дој дат го лем број пен зи о не -
ри и да се обра зу ва ат и ин фор ми ра ат за
нив ни те пра ва. За пен зи о не ри те има ме
и дру ги про е кти, кои се во про гра ма та за
ра бо та на ФЗОМ и на Вла да та, ка ко што
е олес ну ва ње то за до би ва ње те ра пи ја во
ап те ки те. С  што ра бо ти ме е да го олес -
ни ме дви же ње то на пен зи о не ри те во
здрав стве ни от си стем и нив но по лес но
до би ва ње здрав стве на ус лу га. Во сог лас -
ност со пос лед ни те ста ти сти ки, про сеч ни -
от жи во тен век е зго ле мен и из не су ва 76

го ди ни, што се реф ле кти ра на здрав стве -
ни те по ли ти ки и пла ни ра ње то на фи нан -
си ски те средс тва за обез бе ду ва ње на си -
те по треб ни ле ко ви и ме ди цин ски средс -
тва - до да де Сте фа но ски.

Пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски ре -
че де ка про е ктот „Фон дот поб ли ску до
пен зи о не ри те“ да ва од лич ни ре зул та ти
и има ма сов но при сус тво на ра бо тил ни -
ци те во гра до ви те ка де што се одр жу ва -
ат. До бро е што и го ди на ва ќе про дол жи
оваа ак ци ја во ин те рес на си те пен зи о -
не ри во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, истак -
на Ар ги ров ски и на брои не кол ку те ми
кои ги ин те ре си ра ат пен зи о не ри те, ка -
ко што се За ко нот за здрав стве но оси гу -
ру ва ње, пар ти ци па ци ја та за ле ко ви, ре -
цеп ти те и дру ги. Тој до да де де ка ве ќе тре -
та го ди на си те пен зи о не ри кои има ат
пен зи ја до 12.600 де на ри има ат пра во

на бесп лат но бол нич ко ле ку ва ње, а тоа
за нив има го ле мо зна че ње.

Чле но ви те на ко ми си ја та за здрав -
ство и со ци јал на по ли ти ка при ИО на СЗПМ
актив но се вклу чи ја во раз го во ри те на ра -
бот на та сред ба, при што иска жаа одо бру -
ва ње и под др шка на си те актив но сти на
ФЗОМ кои при до не су ва ат за по до бру ва -
ње на ус ло ви те од здрав стве но то оси гу -
ру ва ње и за про е кти те со СЗПМ, при што
на ве доа и по ве ќе искус тва од ба за та.

За оваа сред ба има ше го ле мо ин те -
ре си ра ње од но ви на ри те. На прес-кон -
фе рен ци ја та, ди ре кто рот Сте фа но ски
истак на де ка од оваа го ди на се обез бе -
де ни и фи нан си ски средс тва за во ве ду -
ва ње но ва те ра пи ја за он ко ло шки и дру -
ги бо ле сти за кои до се га во др жа ва та не -
ма ло те ра пи ја. Фон дот е ли кви ден, бу џе -
тот е исто ри ски нај го лем до се га, се ра -

ду ва ме на се кое но во вра бо ту ва ње. За
раз ли ка од 2002 го ди на бу џе тот на
ФЗОМ е двој но зго ле мен, а за из ми на -
ти те две го ди ни здрав стве на та ка са е по -
бо га та за око лу три ми ли јар ди де на ри,
што зна чи во кон ти ну и тет рас те бу џе тот
на ФЗОМ, а тоа овоз мо жи и зго ле му ва -
ње на бу џе ти те на јав ни те здрав стве ни
уста но ви во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во
кои се да ва ат по го лем број по ква ли тет -
ни ус лу ги и се во ве ду ва ат но ви ме то ди
за на ши те оси гу ре ни ци.

Од го ва рај ќи на но ви нар ско пра ша -
ње, Ар ги ров ски ре че де ка СЗПМ на сто ју -
ва да се из гра дат но ви до мо ви за сме сту -
ва ње на пен зи о не ри те. Тој истак на де ка
Вла да та ве ќе има до не се но од лу ка и се
пра ви про ект за из град ба на нов пен зи -
о нер ски и ста реч ки дом во Га зи Ба ба за
ли ца со по ни ски пен зии и за ли ца без пен -
зии. Про е ктот ќе се од ви ва во три фа зи,
во се ко ја фа за ќе се гра дат по 170 лег ла,
та ка што во но ви от дом ќе има вкуп но 510
лег ла. На сто ју ва ме и во Ко ча ни, Штип, Ки -
че во, Охрид, Ка ва дар ци и во не кои дру ги
ме ста да се гра дат но ви до мо ви за пен -
зи о не ри те. За из град ба и отво ра ње до -
мо ви за ста ри ли ца во др жа ва та има го -
ле ма ак ци ја, за што Вла да та да ва по пу сти
и сти му ли ра да би дат отво ре ни по ве ќе та -
кви до мо ви и во при ват на ре жи ја. Зго ле -
ме ни те ка па ци те ти и по ну да та се ка ко ќе
вли ја ат и за на ма лу ва ње на це ни те за сме -
сту ва ње на пен зи о не ри те или ста ри те ли -
ца во до мо ви те, та ка што во но во о тво ре -
ни те два е се ти на до мо ви за ста ри ли ца це -
на та за сме сту ва ње ве ќе се на ма лу ва, до -
да де Ар ги ров ски.                   Или ја Гли го ров

ДИРЕКТОРИТЕ НА ФЗОМ ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА СЗПМ

Про е ктот „Фон дот поб ли ску до пен зи о не ри те“ про дол жу ва и оваа го ди на

По по вод хри сти јан ски от праз ник
Проч ка - Ве ли ки пок ла ди, Здру же ни е -
то на пен зи о не ри од Штип и Кар бин -
ци на 27.2.2017 го ди на бе ше го стин
во ТВ-Си тел, ка де што при ка жа из вор -
ни пес ни и оби чаи по вр за ни со овој
праз ник ко га лу ѓе то си ба ра ат про шка
еден од друг. Во еми си ја та „Ја са кам
Ма ке до ни ја“, пе јач ка та гру па „Ве се -
ли пен зи о не ри“, со по мош на ка ва лот,
гај да та и ќе ма не то, а под му зич ко водс -
тво на мла ди от ин стру мен та лист Ан то -
ниј Ди ми тров ски, из ве доа из вор ни
пес ни од ду ша та на ма ке дон ско то би -
ти су ва ње. Пен зи о нер ка та Ве ра, пе -
јач ка во оваа гру па, ја истак на тра ди -
ци ја та на изра бо тка на ов че пол ска та
но си ја од вред ни те жен ски ра це, што
ја нас ле ди ле од сво и те мај ки и ба би,
кои по крај ра бо та та во по ле то и до мот
са ми изра бо ту ва ле пре де но и тка е ле
плат но за об ле ка. И на гра де ни те пен -

зи о нер ки Уба вка и Тра јан ка, на ма ни -
фе ста ци ја та „Ба би но блак це“ во Ве -
лес, се прет ста ви ја со сво и те бла ги
мај сто рии, а на тр пе за та се нај доа и
ба ни ца и бак ла ва су ка ни од пен зи о -
нер ки те Стој ка и Вес на, кои ре коа де -
ка без тра ди ци о нал но то су ка но не мо -
же да по ми не овој праз ник. 

По за вр шу ва ње на еми си ја та, пен -
зи о не ри те со оро и пес на, ка ко не ко -
гаш во ста ри те вре ми ња, беа на ви -
зи та во про сто ри и те на СЗПМ. Пр ви -
от чо век на Со ју зот, пре тсе да те лот Дра -
ги Ар ги ров ски се заб ла го да ри на по -
се та та на пен зи о не ри те од ЗП-Штип и
Кар бин ци, со кое Со ју зот има до бра
со ра бо тка и ус пеш ни про е кти.

Ви бла го да рам за ви зи та ва. Пен -
зи о не ри те се чу ва ри на тра ди ци ја та и
оби ча и те. Се на де вам де ка ва ша та но -
ва из вор на пе јач ка гру па ус пеш но ќе
го прет ста ву ва Здру же ни е то на пен зи -

о не ри те на му зич ки сред би во гра дот
под Иса рот и по ши ро ко - истак на Ар -
ги ров ски. 

По тоа збо ру ва ше за про ште ва ње -
то ка ко доб лест на се кој чо век. 

На овие уба ви збо ро ви се заб ла -
го да ри пре тсе да те лот на ЗП-Штип и
Кар бин ци, Але ксан дар За ха ри ев, кој
ги на ве де за лож би те на Здру же ни е то
да на пре ду ва на си те по ли ња, ка ко
учес ник на си те дру же ња, спорт ски и
кул тур ни ма ни фе ста ции кои ги ор га -
ни зи ра Со ју зот.

- Пе јач ка та гру па за два ме се ца ин -
тен зив на ра бо та по стиг на до бри ре -
зул та ти, се на де ва ме на ус пех на Ре -
ги о нал ни те и на Ре пуб лич ки те ре вии
на пес ни, му зи ка и игри, ка ко и на дру -
ги му зич ки на ста ни, осо бе но што се
знае де ка Штип е град поз нат по пес -
ни те и се ре на ди те- ре че За ха ри ев. 

Цве та Спа си ко ва 

ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ

Пен зи о не ри те - чу ва ри на оби ча и те 
Ка ко што е во о би ча е но, и Здру же ни -

е то на пен зи о не ри те од Те то во не о дам на
го усвои фи нан си ски от из ве штај за 2016
го ди на. Во сво јот во вед, пре тсе да те лот на
со бра ни е то, Сто јан Со ко лов ски, истак на
де ка „се ос тва ре ни фи нан си ски ре зул та -
ти со кои е по до бре на ма те ри јал на та ос -
но ва на здру же ни е то, а исто вре ме но и ус -
ло ви те за по на та мош на ра бо та. За овој
пер и од е соз да де на ма те ри јал на ос но ва
иска жа на во зго ле му ва ње на обрт ни те
средс тва, во од нос на оние што би ле за -
ште де ни во ми на ти те го ди ни“. 

Со ко лов ски подв ле че де ка пред из -
врш ни от од бор и пред ко ми си и те на здру -
же ни е то тре ба да се ос тва ри рас пра ва и
нај де со од вет но ре ше ние за вло жу ва ње

на за ште ди те во функ ци ја на по тре би те на
пен зи о не ри те. Тој апе ли ра ше и на та му ор -
га ни те и те ла та на здру же ни е то да про дол -
жат со до ма ќин ско и еко но мич но ра бо те -
ње, да ја збо га тат со др жи на та на актив но -
сти те ка ко и ма те ри јал на та ос но ва за ус -
пеш на на та мош на ра бо та.

Во ди ску си ја та, во ко ја учес тву ваа по -
ве ќе ми на чле но ви на со бра ни е то и пре -
тсе да те лот на из врш ни от од бор, Ша бан Ази -
зи, це лос но беа под др жа ни по ли ти ки те на
по тро шу вач ка та на средс тва та што се соз -
да ва ни во те кот на го ди на та, не гу вај ќи ко -
ле ктив но од лу чу ва ње по си те пра ша ња.

Ми на та та, 2016 го ди на, Здру же ни е то
на пен зи о не ри те од Те то во ре а ли зи ра ло
при хо ди во вку пен из нос од пет ми ли о ни
де на ри. Исто вре ме но, на пра ве ни се тро -
шо ци од 4,2 ми ли о ни де на ри, или е ос тва -
ре на за ште да од 755 ил ја ди де на ри, средс -
тва кои се пре не се ни за актив но сти те во
те ков на та 2017 го ди на. По де тал на та ана -
ли за на тро шо ци те нед вос мис ле но збо ру -
ва де ка це лос но би ле ос тва ре ни про грам -
ски те за да чи. Освен тоа, не се за бе ле жу ва
пре че ко ру ва ње на из но си те на пла ни ра -
ни те рас хо ди и средс тва та од пен зи о не ри -
те по втор но се тро шат за пен зи о не ри те и
за нив ни те актив но сти и по тре би ка ко што
е учес тво на спорт ски нат пре ва ри и ре вии
на пес ни, му зи ка и игри на си те ни воа, но
и за ху ма ни тар ни це ли. Ова се соз на ни ја -
та и утвр де ни те со др жи ни од ма те ри јал но-
фи нан си ска та ра бо та на ЗП-Те то во, што
беа пред мет на разг ле ду ва ње на сед ни ца -
та на со бра ни е то на здру же ни е то. 

На кра јот на сед ни ца та чле но ви те на
со бра ни е то беа ин фор ми ра ни де ка ова
здру же ние ќе би де до ма ќин на ре ги о нал -
на та ма ни фе ста ци ја „Ре ви ја на пес ни, му -
зи ка и игри“, што ќе се одр жи во пр ви те
ме се ци на те ков на та го ди на.   Г. Ефто ски

ЗП-ТЕТОВО

Про гра ма та ос тва ре на,
има и за ште да
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Мо же би не кои пен зи о не ри се пра -
шу ва ат ка ко да го тро шат вре ме то што
го има ат, а Кр сто Трај ков од Про би -
штип се пра шу ва ка ко да нај де уште
мал ку вре ме во де нот за да ги за вр ши
пла ни ра ни те актив но сти. Тој е убав
при мер за сво и те при ја те ли-пен зи о -
не ри ка ко се ста рее актив но и здра -
во. Не го ви от не ми рен дух од дет ство -
то и мла до ста не го на пу шта ни ту во
пен зи о нер ски те де но ви.

Го поз на вам од пред 40 го ди ни ко -
га об ле чен ка ко Де до Мраз пред Но -
ва го ди на на де ца та низ про би штип -
ски те ули ци и по се ла та им де ле ше бон -
бо ни и чо ко ла ди, а тоа го пра ви и де -
нес, и че сто па ти ко га ќе го срет нат гра -
ѓа ни те ќе ре чат „Еве го Де до Мраз“.

Тој сво јот ра бо тен век го за поч нал
пред 46 го ди ни ка ко тр гов ски ра бот -
ник, вед наш по на пу шта ње то на фа -
кул те тот, а де нес жа ли што не го за вр -
шил. Вед наш се вклу чил во драм ско -
то сту дио „ЗЕР“ при до мот на кул ту ра -
та „Зле тов ски ру дар“ во Про би штип,
ка де што оди грал мно гу уло ги, на ста -
пу вај ќи на мно гу фе сти ва ли во не ко -
гаш ни те ју гос ло вен ски про сто ри. Љу -
бо вта кон те а та рот ја по се ду ва и де -
нес за што е чест го стин во под го тву -
ва ње на прет ста ви при До мот на кул -
ту ра та. Со из град ба на цр ква та „Ус пе -
ние на пре све та бо го ро ди ца“ ста ну ва

цр ко вен пе јач во 1996 го ди на, ка де
што оста ну ва акти вен и де нес. Се ко ја
не де ла, се кој вер ски праз ник тој е ме -
ѓу вер ни ци те ка ко цр ко вен пе јач.

Со фо то гра фи ра ње се за ни ма ва од
нај ра на мла дост отка ко го ку пил пр ви -
от апа рат со „фил мо ви“, ка ко што ни
ре че. То гаш поч нал да ги бе ле жи ин те -
рес ни те на ста ни око лу не го и от то гаш
апа ра тот е не гов по сто јан при друж ник.
При су тен е на си те на ста ни и слу чу ва -
ња во гра дот и оп шти на та, че сто па ту -
ва низ Ма ке до ни ја и го „ове ко ве чу ва“
она што во мо мен тот ќе му го свр ти
вни ма ни е то, без раз ли ка да ли е на -
стан или не ко ја ин те рес на град ба, не -
кој цвет, чуд но др во или ин те ре сен лик.
Во не го ви от комп ју тер има скла ди ра -
но над 30 ил ја ди фо то гра фии од кои
над 15 ил ја ди се од на ста ни те и слу чу -
ва ња та во Про би штип и око ли на та. Не -
кол ку го ди ни е учес ник на на град ни от

кон курс за нај у ба ва фо то гра фи ја што
го рас пи шу ва оп шти на та Про би штип.
Оваа го ди на Кр сто ус пеа да освои ду -
ри две на гра ди. На те ма та „Мо јот град“
освои тре та на гра да, а на сло бод на та
те ма ја до би пр ва та на гра да. Пре ба -
ру вај ќи по не го ви от комп ју тер мо жев -

ме да ви ди ме до бар дел од рас те жот и
раз во јот на гра дот. Ток му за тоа си те во
гра дот со пра во го на ре ку ва ат хро ни -
чар на вре ме то и на ста ни те.

Пен зи о не рот Кр сто е и го лем ху ма -
нист. Акти вен учес ник е во со ве тот за
без бед ност во со о бра ќа јот при ОВР-

Про би штип, за што е до бит ник на врв -
но приз на ние. Во де лот на ху ма но ста
не мо же да се од ми не кр во да ри телс -
тво то, од ка де што од ОО на Цр ве ни от
крст во Про би штип има до би е но мно -
гу приз на ни ја, а за 75-то да ру ва ње до -
бил и спе ци јал на на гра да. До се га има
да ру ва но 78 па ти крв, а по не го ви те
стап ки трг ну ва це ло то не го во се мејс -
тво, со пру га та и три те ќер ки, за што,
исто та ка, има ат до би е но приз на ние
за ху ма но се мејс тво.

За крај го пра шав ме ка ко ус пе -
ва да би де акти вен во по ве ќе об ла -
сти. Скром но и сра меж ли во ни од го -
во ри: „Ако чо век са ка и ако знае да
си го рас пре де ли вре ме то, ќе по стиг -
не се ка де и тоа ус пеш но. Јас че сто
по са ку вам де нот да трае по дол го за
да мо жам да на пра вам не што по ве -
ќе. Пи шу вам и по е зи ја за мое за до -
волс тво и се ко гаш ба рам не што но -
во, не ко ја но ва актив ност што ќе ме
ис пол ни. Жал ми е што не мо жам и
по на та му да да ру вам крв, би деј ќи
до кто ри те ми ре коа де ка е до ста со
ог лед на мо и те го ди ни и здрав стве -
на та со стој ба. Но та му ка де што мо -
жам да ра бо там не ма да за ста нам.
Тоа им го пре по ра чу вам и на мо и те
ко ле ги-пен зи о не ри за да не се чув -
ству ва ат оса ме ни и за бо ра ве ни од
сре ди на та“.                  М. Здра вков ска

КРСТО ТРАЈКОВ - АКТИВИСТ ОД ЗП-ПРОБИШТИП

Хро ни чар на вре ме то и на на ста ни те

Итај ќи по пло шта дот „Ма ке до ни ја“,
бле ско тот на еден бил борд маг нет но ми
го прив ле че пог ле дот. Во исти от миг за -
ста нав и наг лас про чи тав: „Мил ја на Пав -
лов ска - нај чи тан ма ке дон ски автор“.
Ова ми про бу ди емо ции и без да се пре -
мис лам, со изра зи та до за на љу бо пит -
ност вле гов во про дав ни ца та за кни ги.
Ам би ен тот ми бе ше поз нат: кни ги на ре -
де ни и сло же ни се ко ја ка де што „при па -
ѓа“. Во дес ни от агол од про дав ни ца та,
ка ко за све чен пре чек има ше ма са со
ши ше ви но об ви е но со уба ва пан дел ка,
а до не го бу кет бе ли цик ла ми. На си но -
то стол че се де ше сре до веч на гос по ѓа, а
уба ви от де кор го до пол ну ваа и две те мла -
ди де вој ки со кни ги во ра це те, кои че каа
ред да им се пот пи ше автор ка та. Тие глас -
но ја изра зи ја жел ба та по све та та да им
би де наз на че на за Де нот на вљу бе ни те.

Зна чи, ова е „нај чи та на та автор ка“,
си по мис лив, за вед наш по тоа да го слуш -
нам ѕвон ли ви от при ја тен глас „Да ли са -
ка те и вам да ви на пи шам по све та?“ 

Со за до волс тво од по ли ца та зе дов
кни га со убав нас лов „Во ви но то е ви -
сти на та“ и ја спу штив на ма са та. Бев
среќ на што вос по ста вив кон такт и ток -
му на тој ден ја за поз нав нај чи та на та
автор ка во мре жа та на град ска та биб -
ли о те ка „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ во Скоп -
је. Вед наш по тоа доз нав де ка за ва кви -
от ус пех таа е до бит нич ка на приз на ни -
е то „Пла ке та за нај чи тан автор за во -
зрас ни“. Ко ја е Ми ли ја на Пав лов ска?

Ро де на е во 1951 го ди на во грат че -
то Исток, на Ко со во, ка де што по за вр -
шу ва ње то на ос нов но то и сред но то
обра зо ва ние, во Скоп је го за вр шу ва Фи -
ло зоф ски от фа кул тет, за да по тоа се вра -
бо ти ка ко про фе сор ка во ед на скоп ска
гим на зи ја. Ка ко автор ка се по ја ву ва во
по во зрас ни го ди ни со пес на по све те на
на сво ја та при ја тел ка, а за тво ре ње то

ве ли де ка по од ми на та та во зраст е ви -
стин ско то вре ме за соз да ва ње и по стиг -
ну ва ње ус пе си. На по ет ско то мил је се
по ја ву ва во 2006 го ди на, ко га ја до би -
ва пр ва та на гра да на ано ним ни от кон -
курс на Друш тво то на про свет ни ра бот -
ни ци на РМ со пес на та „Пат“. Иста та го -
ди на, во спи са ни е то за ли те ра ту ра, умет -
ност и кул ту ра „Стре меж“ иби ле об ја ве -
ни 7 пес ни, а со збир ка та „Лир ски по че -
то ци“ ја осво ју ва тре та та на гра да во
2009 го ди на. Од 2010 го ди на, па се до
де нес има на пи ша но 13 ро ма ни: „Скр -
ше ни крил ја“, „До пос ле ден здив“, „Две
и пол се стри“, „Иски нат ѓер дан“, „На зај -
ди сон це“, „Бу ра во ср це то“, и нај но ви -
от ро ман „Во ви но то е ви сти на та“, кои
се об ја ве ни, а пре о ста на ти те че ка ат об -
ја ву ва ње.

- Овие ро ма ни се, глав но, љу бов ни.
Мно гу ми на од нас не по ми ну ва ат до -
вол но вре ме ужи вај ќи во сво и те по бе -
ди, не за вис но да ли се тоа ма ли или го -

ле ми. Жи ве ам ед но став но, со мо е то се -
мејс тво кое ми е нај го ле ма та инс пи ра -
ци ја и мо ти ва ци ја. Има но ќи ко га не мо -
жам да спи јам, за што сум тол ку воз бу -
де на по ра ди де нот што до а ѓа. Ја про на -
о ѓам ра до ста во сешто пра вам, а пи шу -
ва ње то и тво ре ње то ме ис пол ну ва ат со
осо бе но бла женс тво. Сре ќа та е из бор.
Јас ја имам - со вос хит ја за вр ши мис -
ла та нај чи та на та пи са тел ка.

По крај тво ре ње то, Пав лов ска умее
да се ре ла кси ра со до бра му зи ка. Приз -
на ва де ка од вре ме-на вре ме има но -
стал ги ја по цр но гор ски те пре де ли, за
што мно гу че сто го слу ша Љу бош - Љу -
бо мир Ше ва ље виќ. На кра јот не за бо -
ра ви да им по ра ча на лу ѓе то, осо бе но
на пен зи о не ри те, кол ку што мо жат по -
ве ќе да би дат рас по ло же ни, да се сме -
ат и за ба ву ва ат, да ги при фа ќа ат во це -
лост жи вот ни те искус тва и да ужи ва ат
во жи во тот.

Се ва сти ја Цве тков ска-Со ти ров ска

СРЕДБА СО МИЛЈАНА ПАВЛОВСКА, НАЈЧИТАНА АВТОРКА ВО СКОПЈЕ

Тво ре ње то ка ко бла женс тво

Во де но ви те ко га Друш тво то за на у -
ка и умет ност од При леп ја од бе ле жу ва
45-го диш ни на та од фор ми ра ње то беа
про мо ви ра ни три но ви кни ги од по ра -
неш ни от пре тсе да тел и се га шен член на
ДНУ, д-р Љуп чо По по ски. Кни ги те од об -
ла ста на ту ту но про из водс тво то ги из да -
де при леп ско то ДНУ. Кни ги те се зна чај -
ни тру до ви пре ку кои авто рот сту ди оз но
и ана ли тич но го обра бо ту ва про из водс -
тво то и обра бо тка та на ту ту нот во При -
леп, кој се знае - е град на ту ту нот отсе -
ко гаш и се га.

Про фе сор д-р Љуп чо По по ски е ро -
ден во 1937 го ди на во При леп, ка де што
има за вр ше но ос нов но и сред но обра -
зо ва ние, а по дип ло ми ра ње то на Еко -
ном ски от фа кул тет во Скоп је бил ди ре -
ктор во ДИК „Црн бор“, на Фа бри ка та
за ци га ри во При леп и на Ин сти ту тот за
ту тун. До кто ри рал на Зем јо дел ски от фа -
кул тет во Бел град на ка те дра та за агро -
е ко но ми ја. До се га об ја вил 60 струч ни
и на уч ни тру да и 5 автор ски кни ги од об -
ла ста на ту тун ска та ин ду стри ја. Д-р Љуп -
чо По по ски се га е пен зи о нер и акти вен
член на ЗП-При леп и на ДНУ, а но ви те
три кни ги кои ги про мо ви раа д-р Ана Ко -
ру бин-Але ксо ска, д-р Ца не Ко те ски и д-
р Гор да на Ми це ска но сат нас ло ви „Ту -
тун ски ком би нат, по дем и пад“, „Ту тун -
ски ат лас“ и „Тру до ви“. Кни га та „Ту тун -

ски ком би нат, по дем и пад“ е одраз на
дол го го диш на та ра бо та на д-р По по ски
во ту тун ска та ин ду стри ја. 

- Би деј ќи сме ту тун ски град, се кој би
тре ба ло да ја про чи та оваа кни га - из ја -
ви д-р Ко ру бин-Але ксо ска. Д-р Ца не Ко -
те ски, пак, наг ла си де ка кни га та „Ту тун -
ски ат лас“ оп фа ќа 70 др жа ви ка де што
се про из ве ду ва ту ту нот. Низ осум ка те -
го рии се пре не се ни си те ре ле вант ни по -
да то ци и па ра ме три од ин те рес ка ко што
се раз ни те ви до ви ту тун, но и нај го ле ми -
те ин ду стрии за про из водс тво на ту тун и
ци га ри во све тот - по со чи Ко те ски, про -
мо ви рај ќи ја оваа кни га на По по ски.

Д-р Гор да на Ми це ска ја про мо ви -
ра ше кни га та „Тру до ви“, при што истак -
на де ка ста ну ва збор за збир ка ко ја е
дел од бо га то то ра бот но искус тво на авто -
рот во ту тун ска та на у ка и пра кти ка. 

- Пре не се ни се зна чај ни по да то ци
од про из водс тво то и обра бо тка та на ту -
ту нот, ка ко и про из водс тво то на ци га ри.
Во кни га та се пре зен ти ра ни ко рис ни
истра жу ва ња - ре че Ми це ска.

Авто рот д-р Љуп чо По по ски изра зи
за до волс тво од тоа што го „др жат“ здрав -
је то и мис ла та за да ги на пи ше си те не -
го ви до се гаш ни тру до ви, а се раз би ра,
до кол ку е мо ќен, здрав и жив, ќе пи шу -
ва и во ид ни на, по втор но од об ла ста на
ту ту но про из водс тво то.             К. Ри сте ски

Про мо ци ја на три кни ги 
од д-р Љуп чо По по ски

ЗП-ПРИЛЕП

Во не го ви от комп ју тер има
скла ди ра но над 30 ил ја ди фо -
то гра фии од кои над 15 ил ја ди
се од на ста ни те и слу чу ва ња -
та во Про би штип и око ли на та


