
Во вр ска со нај но во то усог ла су ва ње на пен зи и те во јав но ста беа из не се ни по ве ќе ин фор ма ции
и мис ле ња кои кај пен зи о не ри те во на ша та зем ја соз да доа ди ле ми.

Нај пр вин тре ба да се це нат не кол ку фа кти:
Точ но е де ка за но ем ври во 2016 го ди на пен зи и те ли не ар но се зго ле ми ја за 654 ди на ри, кои се

вле зе ни и во ос но ви ца та на пен зи и те за 2017 го ди на, што е при ка жа но на след на та та бе ла.
Та бе ла: Прег лед на зго ле му ва ње то на пен зи и те врз ос но ва на од лу ка на Со бра ни е то на Ре пуб ли -

ка Ма ке до ни ја, ко е што е вле зе но во ос но ви ца та за 2017 го ди на.

- Од 1 ја ну а ри 2017 го ди на, по три го ди ни, по втор но поч наа пен зи и те да се усог ла су ва ат спо ред
За ко нот за пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње, во кој во чле нот 37 се пре ци зи ра:

(1) Усог ла су ва ње то на пен зи и те се вр ши спо ред дви же ње то на ин де ксот на тро шо ци те на жи вот
во ви си на од 50 от сто и по ра стот на про сеч но исп ла те на та пла та на си те вра бо те ни во РМ во ви си -
на од 50 от сто.

(2) Пен зи и те се усог ла су ва ат од 1 ја ну а ри и од 1 ју ли се ко ја го ди на спо ред про цен тот кој се до би -
ва ка ко збир на по ра стот на ин де ксот на тро шо ци те на жи вот во прет ход но то по лу го дие и про цен тот
на по ра стот на про сеч но исп ла те на та пла та на си те вра бо те ни во прет ход но то по лу го дие во од нос на
по лу го ди е то кое му прет хо ди.

- Спо ред оваа за кон ска одред ба, усог ла су ва ње то на пен зи и те за пер и о дот ја ну а ри - ју ни 2017 го -
ди на из не су ва ше 0,82 от сто, а за пер и о дот ју ли - де кем ври тој про цент из не су ва 0,85 от сто.

- Врз ос но ва на овие за кон ски одред би из но сот што се до би ва со та кво то усог ла су ва ње за ви си
од ви си на та на пен зи и те.

Очиг лед но е де ка нај мал из нос на усог ла су ва ње на пен зи ја та од ју ли 2017 го ди на ќе има ат пен -
зи о не ри те со нај ни ска пен зи ја од 8.570 де на ри и тоа са мо 73 де на ри, или вкуп но со пр во то усог ла -
су ва ње 143 де на ри. Про сеч ни те пен зии од 13. 868 ќе би дат по ка че ни за 118 де на ри, на пен зи и те
од 22.180 де на ри - 189 де на ри, на гру пи те на пен зи о не ри со над 30.000 де на ри усог ла су ва ње то ќе
из не су ва 257 де на ри, а на нај ви со ка та пен зи ја од 48.393 де на ри тоа ќе из не су ва 408 де на ри, или
вкуп но со ја ну ар ско то усог ла су ва ње 801 де нар. Зна чи најм но гу ќе се „офај дат“ ток му тие. 

Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има над 300 ил ја ди пен зи о не ри, од кои над 250.000 се чле но ви на
СЗПМ, а над 40.000 се раз де ле ни во три Со ју зи на ин ва лид ски пен зи о не ри. Нај ви со ки пен зии од 35
до 48 ил ја ди де на ри при ма ат са мо око лу 2.000 пен зи о не ри, од кои над 200 се та ка на ре че ни пен зи -
о не ри бо га та ши, со ме сеч на ви си на на пен зи ја од над 48.300 де на ри, од нос но око лу 787 евра. 

Нај ни ска пен зи ја од 8.570 де на ри, или 139 евра, при ма ат 54.400 пен зи о не ри, а 82.400 ко рис -
ни ци на пен зи ја се со 10.000 де на ри итн. Или вкуп но над 170.000 пен зи о не ри има ат при ма ња под
про сеч на та пен зи ја ко ја из не су ва 13.868 де на ри или око лу 226 евра. Ин те ре сен е и по да то кот де -
ка по 17.000 де на ри ме сеч но при ма ат 64.800 пен зи о не ри, по тоа по 22.000 де на ри има ат 35.000
пен зи о не ри, а по 26.000 де на ри - 10.800 пен зи о не ри. Број ка та на та му зна чи тел но се на ма лу ва, та -
ка што до 30.000 де на ри ме сеч на пен зи ја при ма ат око лу 6.000 пен зи о не ри, а око лу 35.000 де на -
ри са мо 3.700 пен зи о не ри.

Во след ни от прег лед мо жат да се осоз на ат зна чај ни сог ле ду ва ња со ре ле вант ни фа кти за из ми -
на ти те две де це нии за зго ле му ва ње то на нај ни ски те, про сеч ни те и нај ви со ки те пен зии, ка ко и за
усог ла су ва ња та. 

Од уви дот на овој прег лед под го твен од струч на та служ ба на Фон дот на ПИОМ во 1997 го ди на усог ла су ва -
ње то из не су ва ло са мо 1,10 от сто, та ка што нај ни ска та пен зи ја из не су ва ла 3.238 де на ри, про сеч на та 5.760 и
нај ви со ка та 20.570 де на ри, до де ка во 1998 го ди на не ма ло усог ла су ва ње. Во 2002 и во 2003 го ди на усог ла -
су ва ње то на пен зи и те из не су ва ло по око лу 6 от сто. Во тие две го ди ни нај ни ски те пен зии се по ка че ни за 425
де на ри, про сеч ни те за 815 де на ри, а нај ви со ки те за 2.880 де на ри. Ме ѓу тоа, во 2005 го ди на усог ла су ва ње то
из не су ва ло са мо 0,40 от сто, со што ни ски те пен зии се по ка чи ле за са мо 16 де на ри, про сеч на та за 35, а нај -
ви со ка та за 320 де на ри. Таа го ди на нај ни ска та пен зи ја из не су ва ла 3.919 де на ри, про сеч на та 7.684 и нај ви -
сок из нос на пен зи ја бил 26.887 де на ри. Нај ви со ко вкуп но усог ла су ва ње на пен зи и те од 21,66 от сто има ло во
2008 го ди на, ко га со од но сот по ме ѓу нај ни ска и нај ви со ка пен зи ја до стиг нал за гри жу вач ки над 6 па ти, што е
за еден пат по ве ќе од стан дар ди те на Европ ска та Уни ја. Во 2013 го ди на, по крај 2 от сто од усог ла су ва ње то, пен -
зи и те се зго ле ме ни и за 5 от сто или вкуп но 7 от сто. За да не се зго ле му ва со од но сот по ме ѓу нај ни ска та и нај ви -
со ка та пен зи ја во 2014, 2015 и во 2016 го ди на, во ве де но е са мо ли не ар но зго ле му ва ње на пен зи и те фи ксен
из нос од 600, 621 и 654 де на ри. 

Истра жу ва ње то во оваа ана ли за по ка жа и де ка спо ред по да то ци те на За во дот за ста ти сти ка во 2014 го -
ди на, од 1.1.2014 го ди на усог ла су ва ње то би из не су ва ло 0,125%, по ра стот на пла ти из не су ва 0,25%, од тоа
50% е 0,125% и од по раст на тро шо ци за жи вот 0,0% или по два та ос но ва вкуп но 0,125%. Во 2014 го ди на, од
1.7.2014 го ди на не би има ло усог ла су ва ње, би деј ќи по ра стот на пла ти е не га ти вен - 0,11% и по ра стот на тро -
шо ци за жи вот е не га ти вен и из не су ва -1,10%. Спо ред тоа нај ни ска та пен зи ја од 7.162 де на ри би би ла усог ла -
се на са мо со 9 де на ри, а нај ви со ки те пен зии од 37.773 де на ри би до би ле са мо 47 де на ри усог ла су ва ње, а со
зго ле му ва ње то на пен зи и те до би ле 600 де на ри и за тол ку им се зго ле ми ла ос но ви ца та на пен зи ја та.

И во 2015 го ди на, од 1.1.2015 го ди на усог ла су ва ње то би из не су ва ло 0,955% и тоа по ра стот на пла ти из -
не су ва 1,91%, од тоа 50% е 0,955% и од по раст на тро шо ци за жи вот кој е не га ти вен и из не су ва - 0,2% или по
два та ос но ва вкуп но 0,955%. 

Истра жу ва ња та по ка жу ва ат де ка нај по зи тив но ре ше ние за си те пен зи о не ри во го ди на та е да има по крај
ре дов но то усог ла су ва ње на пен зи и те и ли не ар но зго ле му ва ње, со што би се уб ла жу ва ле и над ми ну ва ле со ци -
јал ни те раз ли ки ме ѓу пен зи о не ри те во на ша та зем ја. Во спро тив но, во не за вид на по лож ба во 2018 го ди на ќе
би дат око лу 170.000 пен зи о не ри со ни ски при ма ња или по ве ќе од по ло ви на та од вкуп ни от број пен зи о не ри
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
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АНАЛИЗА: ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЗПМ

Усог ла су ва ње и ли не ар но зго ле му ва ње на пен зи и те
е нај до бро по зи тив но ре ше ние
Од 1 ју ли до кра јот на го ди на та пен зи и те се усог ла су ва ат за 0,85 от сто. Нај ни ски те пен зии ќе би дат по ка че ни за 73, а нај ви со ки те за 408 де на ри
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На 15.8.2017 го ди на се одр жа 14.
сед ни ца на из врш ни от од бор на СЗПМ.
Со сед ни ца та ра ко во де ше пре тсе да те -
лот на ИО и пре тсе да тел на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски. При сут ни беа 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 над зор -
ни от од бор, Ми тре Сто ја нов ски, пре -
тсе да те лот на ко ми си ја та за спорт и ре -
кре а ци ја, Здра вко Пе тков ски, и глав -
ни от сме тко во ди тел Пе ро Ан дре ев ски.

Нај пр во бе ше усво ен за пис ни кот
од 13. сед ни ца на из врш ни от од бор
на СЗПМ, одр жа на на 18.7.2017 го ди -
на. За пр ва та точ ка, пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, ин фор ми -
ра ше за сред ба та со ми ни стер ка та за
труд и со ци јал на по ли ти ка, Ми ла Ца -
ров ска, при што истак на де ка оваа пр -

ва сред ба е оце не та од две те стра ни
ка ко мно гу по зи тив на и ко рис на. На
сред ба та би ле разг ле да ни по ве ќе пра -
ша ња од ин те рес за пен зи о не ри те и
се по стиг на ти за ед нич ки ста во ви за
на та мош ни те актив но сти. До го во ре -
но е со ра бо тка та да про дол жи и да се
ин тен зи ви ра, а за поч на ти те про е кти
да про дол жат. Исто та ка, Ар ги ров ски
ин фор ми ра ше де ка вед наш по сред -
ба та со ми ни стер ка та е ос тва ре на и
сред ба со прет ход ни от пре тсе да тел на
СЗПМ, Ду шко Шур ба нов ски. И оваа
сред ба та би ла мно гу ср деч на, со чув -
ство на за ем на по чит. 

По тоа, на сед ни ца та чле но ви те беа
ин фор ми ра ни за фи нан си ско то ра бо -
те ње на СЗПМ за пр ви те шест ме се ци
од 2017 го ди на. Об јас ну ва ње на прет -

ход но ди стри бу и ра ни от ма те ри јал да -
де пре тсе да те лот на НО, Ми тре Сто ја -
нов ски. Ана ли за та на ре а ли зи ра ни те
при хо ди и рас хо ди да ва пре сек на со -
стој ба та и на со ки за на та мош но ор га -
ни зи ра ње на актив но сти те под др жа -
ни со фи нан си ска та кон струк ци ја. Од
ма те ри ја лот се вид ли ви мно гу по зи -
тив ни по ка за те ли за до ма ќин ско то ра -
бо те ње и ре а ли за ци ја та на пла но ви -
те во рам ки те на пла ни ра но то, а е ос -
тва ре на и по зи тив на раз ли ка со на -
ма лу ва ње на тро шо ци те.

По тоа пре тсе да те лот Ар ги ров ски
ин фор ми ра ше за ме ѓу на род на та
актив ност на СЗПМ. Упа те на е по ка на
до СЗП на Сло ве ни ја, нив на де ле га ци -
ја да го по се ти СЗПМ, а де ле га ци ја на
Со ју зот на пен зи о не ри те од Бу га ри ја

бе ше во по се та на СЗПМ. На сред ба -
та се раз ме не ти искус тва и се до го во -
ре ни за ед нич ки актив но сти. 

Из ве штај за одр жа ни те 22. Ре ги о -
нал ни спорт ски нат пре ва ри и за под -
го то вки те за Ре пуб лич ки те спорт ски
игри на 2.9.2017 го ди на во Ко ча ни
под не се Здра вко Пе тков ски, пре тсе -
да тел на ко ми си ја та за спорт и ре кре -

а ци ја. Ре ги о нал ни те нат пре ва ри ус -
пеш но се за вр ше ни, а под го то вки те
за ре пуб лич ка та се при крај. 

На сед ни ца та, исто та ка, бе ше од -
лу че но да би де от пе ча те на мо но гра -
фи ја та на СЗПМ на ал бан ски ја зик во
100 при ме ро ци, а бе ше од лу че но да
се из да дат при ме ро ци и на дру ги ја зи -
ци, ако се обез бе дат средс тва. К.С.А.

ЧЕТИРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Ус пеш но ре а ли зи ра но по лу го дие

На вто ри сеп тем ври во Ко ча ни се
одр жа нај ста ра та и нај ма сов на пен зи -
о нер ска про грам ска актив ност во Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја, пен зи о нер ска та ре пуб -
лич ка олим пи ја да, на ко ја пен зи о не ри -
те по 22-ри пат по ка жаа де ка го ди ни те
не се гра ни ца и де ка ја зна ат важ но ста
на спор тот и фи зич ка та актив ност за лу -
ѓе то од тре та та до ба.

Два е сет и вто ра та ре пуб лич ка пен -
зи о нер ска спорт ска олим пи ја да се одр -
жа во чест на 8 Сеп тем ври, Де нот на
не за вис но ста на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја и во чест на 20 Сеп тем ври, Де нот
на пен зи о не ри те во на ша та зем ја. Два -
та го ле ми праз ни ка на пен зи о не ри те
им ги че сти та ше ми ни стер ка та за труд
и со ци јал на по ли ти ка, Ми ла Ца ров ска. 

- Ме не на ви сти на ми е чест што
имам мож ност да се обра там на ед на
ва ква све че на ма ни фе ста ци ја на Со -
ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри
на Ма ке до ни ја. Во зрас ни те ли ца во Ма -
ке до ни ја и пен зи о не ри те ја но сат му -
дро ста на на ше то оп штес тво, ко ја ние
мла ди те лу ѓе тре ба да ја иско ри сти ме,
но и да вло жи ме до пол ни тел но во на -
ше то оп штес тво кое вие сте го гра де ле
и сте го до не ле на ова ни во на кое е де -
нес. Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја и Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал -
на по ли ти ка ќе го по чи ту ва ат се то она
што СЗПМ и си те здру же ни ја на пен зи -
о не ри во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ќе го
по ста ват до нас ка ко пра ша ње или ка -
ко ба ра ње. За ед но со вас ќе про дол -
жи ме да ра бо ти ме и да ги утвр ду ва ме
по тре би те на пен зи о не ри те и на си те
ста ри ли ца и да ги имп ле мен ти ра ме со
одре де на ди на ми ка. За поч на ти те про -
е кти ќе про дол жат и во 2018 го ди на,
би деј ќи за нив има обез бе де но средс -
тва од бу џе тот. Исто та ка, се об вр зу ва -
ме во сог лас ност со за ко нот да ги по -
чи ту ва ме пра ва та на пен зи о не ри те и
во сог лас ност со по ра стот на пла ти те и
тро шо ци те на жи вот да ги усог ла су ва -
ме пен зи и те два па ти го диш но, а спо -
ред мож но сти те Вла да та се ко гаш на
кра јот на го ди на та, во сог лас ност со
кон ди ци ја та и со по ра стот на бу џе тот,
ќе ре ша ва и за до пол ни тел но по ка чу -
ва ње на пен зи и те. До пол ни тел но сме -
та ме де ка ка ко Ми ни стерс тво за труд
и со ци јал на по ли ти ка мо же ме да ги пот -
тик не ме и дру ги те ин сти ту ции, ка ко
Фон дот за пен зи ско и ин ва лид ско оси -
гу ру ва ње на Ма ке до ни ја, Фон дот за
здрав стве но оси гу ру ва ње и Ми ни стерс -
тво то за здрав ство, за ед нич ки со Со ве -
тот за со ци јал на без бед ност да до не се -
ме од лу ки и во дру ги те сфе ри, што ќе
зна чи це лос но уна пре ду ва ње на ква -

ли те тот на жи ве е ње на пен зи о не ри те.
Во Ма ке до ни ја пен зи о нер ски те до мо -
ви се во мно гу ло ша со стој ба, по треб -
на е па тро наж на служ ба или па ли ја тив -
на гри жа во до маш ни ус ло ви. За тоа со
Свет ска бан ка до го во рив ме про це на
и по е ди неч на ин ве сти ци ја на си те пен -
зи о нер ски до мо ви за да до би е ме фи -
нан си ска под др шка. Ка ко по кро ви тел
на оваа ма ни фе ста ци ја, ви го че сти там
поч ну ва ње то на нат пре ва ри те и ви по -
са ку вам ус пеш ни игри, од лич ни и по -
до бри ус пе си од ми на та та го ди на. Се -
ка ко, ви ги че сти там и 8 Сеп тем ври -
Де нот на не за вис но ста на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја и 20 Сеп тем ври, Де нот на
пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја – истак -
на ми ни стер ка та Ца ров ска.

Обра ќа ње то на ми ни стер ка та бе -
ше прос ле де но со ап ла уз од при сут ни -
те, по че сте ни од неј зи но то при сус тво и
од уба ви те збо ро ви.

По тоа при сут ни те ги поз дра ви Ѓор -
ги Се ра фи мов, пре тсе да те лот на ЗП-Ко -
ча ни, до ма ќин и ко ор га ни за тор на оваа
ма ни фе ста ци ја, кој на си те при сут ни
на ста ди о нот им по са ка до бре дој де, а
на спор ти сти те до бри ре зул та ти. 

На го сти те и на нат пре ва ру ва чи те
им се обра ти и гра до на чал ни кот на Ко -
ча ни, Ра тко Ди ми тров ски, кој е еден од
нај ан га жи ра ни те и е при мер во со ра -

бо тка та со пен зи о не ри те и за дру ги те
гра до на чал ни ци во гра до ви те. 

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, на
око лу 1.500 пен зи о не ри од 40 здру же -
ни ја-член ки на СЗПМ, кои се стек наа
со пра во на учес тво на овие ре пуб лич -
ки спорт ски пен зи о нер ски нат пре ва -
ри пре ку прет ход но одр жа ни те осум ре -
ги о нал ни, им се обра ти Сал тир Ка ров -
ски, пот пре тсе да те лот на ИО на СЗПМ.
Тој нај пр во ги поз дра ви при сут ни те, а
по тоа ме ѓу дру го то, истак на де ка му
при чи ну ва осо бе на чест и за до волс тво
што мо же во име то на СЗПМ да збо ру -
ва пред овој ау ди то ри ум. 

- Де нес во Ко ча ни ре а ли зи ра ме
спорт ски актив но сти и нат пре ва ри на
пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја, со цел
уна пре ду ва ње, збо га ту ва ње и про ши -
ру ва ње на ин те ре сот на пен зи о не ри -
те за пра кти ку ва ње на спор тот за одр -
жу ва ње на пси хо фи зич ка та кон ди ци ја
на пен зи о не ри те. Здра во то и актив но
ста ре е ње ве ќе вгра де но ка ко мо то на
пен зи о нер ска та гра ѓан ска асо ци ја ци -
ја де фи ни тив но е жи во тен ква ли тет што
вли јае не са мо на по е ди не цот ту ку и на
се мејс тво то и на по ши ро ка та за ед ни -
ца. Про мо ви ра ње то на до бро то здрав -
је кај по во зрас но то на се ле ние има цен -
трал на уло га во гло бал ни от од го вор на

ста ре е ње то на на се ле ни е то во на ша -
та др жа ва. Ин ве сти ра ње то во здрав је -
то на лу ѓе то и осо бе но на по во зрас но -
то на се ле ние го на ма лу ва то ва рот од
бо ле сти те, има по зи тив но вли ја ние на
нив на та со ци о ло шко-еко ном ска по лож -
ба, ја пот тик ну ва нив на та не за вис ност
и про ду ктив ност, и на тој на чин по сред -
но овоз мо жу ва огром ни бе не фи ции за
оп штес тво то во це лост. Пен зи о не ри те
прет ста ву ва ат по ве ќе од 15 про цен ти
од вкуп но то на се ле ние во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја. Тие се ге не рал но за до вол -
ни, но се пак сме та ат де ка нив но то пра -
ша ње не е до вол но ви со ко на по ли тич -
ка та аген да, што ука жу ва на по тре ба -
та од ан га жи ра ње на на ци о нал ни те и
ло кал ни те вла сти во обез бе ду ва ње по -
ве ќе ре сур си и ре ше ни ја, а во на со ка
на по до бру ва ње не са мо на ус ло ви те
ту ку и на оп штес тве ни от ста тус на пен -
зи о не ри те и на пен зи о нер ска та асо ци -
ја ци ја во це ли на. На кра јот, изра зу вам
го ле ма бла го дар ност кон до ма ќи нот на
спорт ски те нат пре ва ри, ЗП-Ко ча ни, и
кон пре тсе да те лот Ѓор ѓи Се ра фи мов со
ти мот, за спро ве де ни те ус пеш ни под -
го то вки и за обез бе де ни те ус ло ви за
фер нат пре ва ри. На си те пен зи о не ри-
спор ти сти во си те спорт ски дис цип ли -
ни им по са ку вам врв ни спорт ски ре -
зул та ти. Не ка по бе дат нај под го тве ни те

и нај до бри те. Ре пуб лич ки те спорт ски -
те нат пре ва ри за 2017 го ди на ги прог -
ла су вам за отво ре ни - ре че Ка ров ски.

По тоа поч на нат пре ва ру ва ње то,
кое и оваа го ди на бе ше во 11 дис цип -
ли ни, а учес тву ваа 500 нат пре ва ру ва -
чи, од кои 264 во ма шка и 236 во жен -
ска кон ку рен ци ја. 

По обра ќа ње то на Ка ров ски, пре -
тсе да те лот на ко ми си ја та за спорт и ре -
кре а ци ја во СЗПМ, Здра вко Пе тков ски,
им ги об јас ни на нат пре ва ру ва чи те нај -
бит ни те ра бо ти око лу нат пре ва ру ва ње -
то, со цел нат пре ва ри те да се од ви ва -
ат во фер и дру гар ска ат мо сфе ра спо -
ред пра вил ни кот за оваа на ме на.

На овие 22. ре пуб лич ки пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри се вкуп но нај -
до бри беа нат пре ва ру ва чи те од ЗП-При -
леп и тие го осво и ја по бед нич ки от пе -
хар. Пе ха рот на ЗП-При леп им го вра -
чи пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, кој нај пр во на пен зи о не ри -
те од мус ли ман ска ве ро ис по вед им го
че сти та ше Кур бан Ба јрам, и по тоа, ме -
ѓу дру го то, истак на де ка и оваа го ди на
ус пеш но за вр ши ја 22. Ре пуб лич ки пен -
зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри, кои
се ед ни од нај ма сов ни те до се га.

- И овој пат до ка жа вте де ка спор тот
е мно гу би тен за лу ѓе то од тре та та до -
ба и де ка со не го во пра кти ку ва ње го
јак не ме на ше то фи зич ко и пси хич ко
здрав је. За вр ши 22-та олим пи ја да, ко -
ја бе ше олим пи ја да на спор тот, на дру -
же ње то и на со жи во тот. Та ка спло те ни
и здру же ни да про дол жи ме и во ид ни -
на на на ред ни те олим пи ја ди, за кои се
на де вам де ка ќе пре рас нат во бал кан -
ски и ме ѓу на род ни. На при леп ча ни им
го че сти там ус пе хот и им по са ку вам
осво ју ва ње на уште пе ха ри. Овој им е
прв и да не им би де единс твен! – истак -
на Ар ги ров ски. 

Пе ха рот го при ми Ки рил Ѓор ѓи о ски,
пре тсе да тел на ЗП-При леп, ед но од нај -
го ле ми те и нај а ктив ни здру же ни ја-член -
ки на Со ју зот.

По тоа се сла ве ше по бе да та ко ја си -
те ја чув ству ваа ка ко сво ја и ка ко пот -
тик за но ви ус пе си на си те по ли ња, а
не са мо на спорт ски план. 

На дру же ње то во ре сто ра нот
„Амор“ во Ко ча ни при сус тву ваа и гра -
до на чал ни ци те Бла же Стан ков на оп -
шти на та Зр нов це, Ко ста дин Лич ков на
оп шти на та Че ши но во-Об ле ше во и гра -
до на чал ни кот на Ко ча ни, Ра тко Ди ми -
тров ски, на кој во знак на бла го дар ност
за со ра бо тка та, пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски му по да ри сли ка на пра ве на од ориз
со гр бот на гра дот на ори зот.

Ка ли на С. Ан до но ва

ДВАЕСЕТ И ВТОРИ ПАТ

Ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри - до каз де ка го ди ни те не се гра ни ца



vidici Четврток, 14.9.20173

На 27 август, на го ле ми от праз ник Ус пе ние на пре све та
Бо го ро ди ца, во на сел ба та Ча шка, бе ше пу штен во упо тре -
ба ре но ви ра ни от Дом на пен зи о не ри. На овој све чен чин
беа при сут ни чле но ви те на из врш ни от од бор на здру же ни -
е то, пен зи о не ри те од оп шти на та Ча шка, пре тсе да те лот на
ЗП-Штип, Але ксан дар За ха ри ев, со двај ца чле но ви, ка ко и
прет став ни ци на оп шти на та и на ме ди у ми те. 

До мот комп лет но е ре но ви ран и рас по ла га со не кол ку

про сто рии на ме не ти за дне вен пре стој не са мо на пен зи -
о не ри те ту ку и на си те гра ѓа ни од овој ре ги он. Здру же ни е -
то по ста ви и ТВ-при ем ник, а го сти те од ЗП-Штип го за ки ти -
ја со ико на на Пре све та бо го ро ди ца. До мот е оп кру жен со
ши рок двор, ка де што се за са де ни го ле ми дрв ја под чи ја
ла до ви на е по ста вен и лет ни ко вец. Во сво е то обра ќа ње
пред при сут ни те, пре тсе да те лот на ЗП-Ве лес, Ве ле Але ксо -
ски, ме ѓу дру го то, ре че  де ка цел та на здру же ни е то е да се
гри жи ед на кво за си те свои чле но ви. За таа цел тој, за ед -
но со из врш ни от од бор и со со бра ни е то, се тру ди да овоз -
мо жи ус ло ви за до бро функ ци о ни ра ње на до мо ви те во си -
те раз гра но ци. Пред две го ди ни бе ше ре но ви ран До мот на
пен зи о не ри во Ве лес, а во 2016 го ди на се отво ри ја Ре кре -
а тив ни от дом во Бо го ми ла и До мот на пен зи о не ри и мла -
дин ци во на сел ба та Ото ви ца. Оваа го ди на, на 2 Август бе -
ше пу штен во упо тре ба До мот на пен зи о не ри во Град ско,
а се га на овој го лем праз ник е све че но то отво ра ње на До -
мот во Ча шка. 

До мот на пен зи о не ри те бе ше пу штен во упо тре ба од
пре тсе да те лот Але ксо ски и од член ка та на из врш ни от од -
бор на СЗПМ, Ол га Но ва че ва. По тоа на ве сел ба та и не ма -
ше крај, а за тоа беа зас луж ни му зи ча ри те Трај че Глу шков,
Али кот и пе ја чи те од пен зи о нер ски от хор Ор це и Ифтим.                    

Н. Але ксо ска

На по че то кот од ме сец август, во
ЗП-Га зи Ба ба се из вр ши су ми ра ње на
ре зул та ти те и актив но сти те кои про из -
ле гу ва ат од ста ту тот, про гра ма та и дру -
ги те акти на здру же ни е то за пр ви те
шест ме се ци од го ди на та, ка ко и те -
ков ни те актив но сти. Бе ше усво ен зак -
лу чок де ка про грам ски те и дру ги те
актив но сти во по лу го диш на та ра бо та
се ре а ли зи ра ни во рам ки те на пред -
ви ду ва ња та, а во не кои об ла сти ду ри
и се над ми на ти. Ра ци о нал ни те ини ци -
ја ти ви и нив на та ре а ли за ци ја во из -
ми на ти от вре мен ски пер и од при до не -

соа за пер ма нен тен тренд на по раст
на по зи тив ни те ре зул та ти во ра бо те -
ње то на здру же ни е то. На тој на чин се
зго ле ме ни актив но сти те, а по зи тив ни -
те ре зул та ти да ва ат га ран ци ја за на та -
мош на збо га те на актив ност во ин те -
рес на што по го лем број пен зи о не ри
во об ла ста на од мо рот, ре кре а ци ја та,
кул тур но-за бав ни от жи вот и спорт ски -
те актив но сти, ка де што оваа го ди на
на ре ги о нал ни те нат пре ва ри спор ти -
сти те имаа осво е но пет пр ви ме ста.

- Ре а ли зи ра ни те актив но сти во из -
ми на ти те ме се ци и ор га ни за ци ја та на

одре де ни на ста ни или ма ни фе ста ции
се про из ле зе ни од пред ло зи и идеи на
пен зи о не ри те од на ше то здру же ние.
Учес ни ци сме на ре чи си си те ло кал -
ни, оп штин ски, ре ги о нал ни и ре пуб -
лич ки сред би од об ла ста на кул тур но-
за бав ни от и спорт ски жи вот. Се гри -
жи ме и за пен зи о не ри те со ма ли пен -
зии и за со ци јал но за гро зе ни те, на кои
им се до де лу ва ед но крат на по мош, ис -
пра ќа ње на бањ ско-кли мат ска ре кре -
а ци ја и дру го. Нив ни от број од го ди на
во го ди на е сe по го лем. Но не за ста -
ну ва ме ту ка, има ме уште мно гу актив -
но сти за цр та ни во про гра ма та кои ќе
ги ре а ли зи ра ме во след ни те шест ме -
се ци - ре че Ѓор ге Ан до нов, пре тсе да -
тел на здру же ни е то. 

Ре пре зент на кул тур ни те збид ну -
ва ња е КУД „Пен зи о нер“, кое во овој
пер и од има ше по ве ќе на ста пи по раз -
ни по во ди и учес тво на ре ви и те на пес -
ни, игри и му зи ка, што ги ор га ни зи ра -
ше СЗПМ, а ка де што имаа за бе ле жи -
те лен ус пех во прет ста ву ва ње то на из -
вор ни от фолк лор. Од по го ле ми от дел
актив но сти на здру же ни е то, кои има -
ат при до нес во по до бру ва ње то на
здрав је то и ква ли те тот на жи во тот на
членс тво то, осо бе но зас лу жу ва да се
истак не ор га ни зи ра ње то и ре а ли зи -
ра ње то на по ве ќед нев ни те ек скур зии
и по се ти на кул тур но-исто ри ски зна -
ме ни то сти во ре пуб ли ка та и во странс -
тво. Од до се гаш но то функ ци о ни ра ње
се по ка жу ва де ка но си тел на по ве ќе
актив но сти во здру же ни е то е Акти вот
на пен зи о нер ки.       Ва сил Па чем ски 

На 19 август, на вер ски от праз ник
Пре о бра же ние гос по до во, ЗП-Вра ње ор -
га ни зи ра ше воз врат на по се та и сред ба
на збра ти ме ни те здру же ни ја на пен зи -
о не ри од Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја и Ср би -
ја. По тој по вод, на од бе ле жу ва ње то на
па тро ни от праз ник на здру же ни е то-до -
ма ќин, од на ша та др жа ва при сус тву ваа
де ле га ции на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри од Би то ла, Охрид и Де бр ца, Ку ма -
но во и Га зи Ба ба, пред во де ни од нив ни -
те пре тсе да те ли. 

Сред ба та ја отво ри пре тсе да тел ка та
на ЗП-Вра ње, Ми рос ла ва Трај ко виќ, и
во поз драв но то обра ќа ње до при сут ни -
те во са ла та „Стак ле ник“ го истак на зна -
че ње то на дру же ње то и со ра бо тка та по -
ме ѓу збра ти ме ни те здру же ни ја од три те
др жа ви.

- Осо бе но се ра ду вам што на на ши -
от праз ник Пре о бра же ние гос по до во мо -
же ме да ги спо де ли ме ра до ста и за до -
волс тво то од на ши те ус пе си, да се дру -
жи ме, да ги зго ле му ва ме поз нанс тва та
и да раз ме ну ва ме мис ле ња и искус тва
за на ши от пен зи о нер ски жи вот - ре че,
по крај дру го то, Трај ко виќ. 

По тоа се обра ти пре тсе да те лот на ЗП-
Би то ла, То ме Или о ски.

- Сме там де ка ва кви те по се ти се од
иск лу чи тел но зна че ње, осо бе но ка ко по -
каз на но ви те ге не ра ции ка ко тре ба да
се не гу ва и чу ва при ја телс тво то со дру -
ги те на ро ди и на род но сти. За тоа ва кви -
те сред би тре ба да би дат што по че сти, а
сe со цел збли жу ва ње на лу ѓе то - из ја ви
Или о ски.

Од име то на ЗП-Охрид и Де бр ца при -
сут ни те ги поз дра ви пре тсе да те лот на со -
бра ни е то, Ди ми тар Спа се ски, а кра тки
обра ќа ња имаа и дру ги те прет став ни ци
на ЗП од Ма ке до ни ја, ка ко и пре тсе да те -

лот на Кон фе де ра ци ја та на син ди ка ти те
на По гра дец, На зив Дај ла ни од Ал ба ни ја. 

Све че но ста бе ше од бе ле жа на и со
учес тво на пе јач ка та гру па на здру же ни -
е то-до ма ќин, а го сти те ги за ба ву ва ше
ор ке стар со из ве ду ва ње ком по зи ции на
ја зи ци те од учес ни ци те. Во при јат на ат -
мо сфе ра, со му зи ка и пес ни се дру жеа
и го ши реа при ја телс тво то око лу че ти ри -
сто ти ни прет став ни ци на збра ти ме ни те
здру же ни ја.

Де ле га ци и те од Ма ке до ни ја го иско -
ри сти ја пре о ста на то то вре ме за за поз на -
ва ње со кул тур но-исто ри ски те зна ме ни -
то сти на гра дот и око ли на та, а на вра ќа -
ње ги по се ти ја Врањ ска Ба ња, ма на стир -
ски от комп лекс „Про хор Пчињ ски“ и ме -
мо ри јал ни от цен тар „Пе лин це“.Д.Т. - К.С.

Се кое па ту ва ње но си но ви уба ви -
ни, но ви дру га ру ва ња и при ја телс тва.
Та ква бе ше и не о дам неш на та ек скур -
зи ја до гра дот Те то во на пе де се ти на пен -
зи о не ри од ЗВП, што ја ор га ни зи ра ше
ра ко водс тво то на здру же ни е то на че ло
со пре тсе да те лот Ѓор ѓи За рин ски.

Па тот нај пр во ги од ве де во Ша ре -
на та џа ми ја, ка де што со за поз наа со
на ста ну ва ње то и из град ба та на овој
вер ски об јект од стра на на Аб дул Ах -
ман па ша. По тоа по се ти те ли те се упа -
ти ја кон ку ќа та на Јо ва но ви, ко ја од
1953 го ди на е Ме мо ри ја лен му зеј, поз -
нат по фор ми ра ње то на КП на Те то во.
От та му „ка ра ва нот“ на во е ни те пен -
зи о не ри про дол жи кон се ло то Џеп чи -
ште за да го ви дат нај ма ли от ет но-му -
зеј во све тот, во ку ќа та на ко лек ци о -
не рот Си ме он Зла тев-Мо не. Му зе јот
има фонд од 1.150 пред ме ти и око лу
2.000 екс по на ти кои глав но по тек ну -
ва ат од кра јот на 19 и по че то кот на 20
век, а со др жи и фраг мен ти од ке ра -

мич ки пред ме ти од 5.000 до 8.000 го -
ди ни. Ос но ва чот на му зе јот истак на
де ка ор га ни зи рал по ве ќе од 400 из -
лож би во зем ја та и во странс тво, а
изра бо тил и спе ци ја лен ле ток за овој
„ми ни ја ту рен“ му зеј, кој е по се тен од
над еден ми ли он по се ти те ли. 

Во о ду ше ве ни од соз на ни ја та, ек -
скур зи јан ти те со за до волс тво го про -
дол жи ја па тот кон се ло то Ле шок, ка де
што ги че каа но ви из не на ду ва ња и до -
жи ву ва ња. По втор но но ви соз на ни ја
за ма на сти рот во Ле шок, за ко на ци те,
за жи во тот и ра бо та та на ма ке дон ски -
от про све ти тел Ки рил Пеј чи но виќ и за
дру ги де та ли. Вни ма ни е то им го прив -
ле коа и три те све ти хра мо ви: „Пре све -
та Ма ри ја Бо го ро ди ца“, „Св. Ата на сиј“
и „Св. Ки рил и Ме то диј“, за што по ши -
ро ко об јас ну ва ње им да де све ште но -
то ли це ток му за тоа за дол же но. По тоа
на ста на дру же ње то и сре ду ва ње то на
им пре си и те од ова на ви сти на не за бо -
рав но па ту ва ње.                 М. Ги ра со ва

ЗП-ВЕЛЕС

Пу штен во упо тре ба До мот 
на пен зи о не ри те во Ча шка

Воз врат на по се та и дру же ње 
во Вра ње

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЕНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ

Ек скур зи ја со но ви соз на ни ја 
и до жи ву ва њаЗП-ГАЗИ БАБА

Актив но сти во ин те рес на членс тво то 
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Со ра бо тка та на до мот на кул ту ра та
„Кр сте Ми сир ков“ од Све ти Ни ко ле со
здру же ни е то на пен зи о не ри од гра дот
е по вод за раз го во рот со ди ре ктор ка та
Ва лен ти на Але ксо ва, ко ја зас лу жу ва се -
ка ква по чит за сво ја та ра бо та и од не су -
ва ње кон гра ѓа ни те. Све ти Ни ко ле е неј -
зин ро ден град. По дип ло ми ра ње то на
Фи ло зоф ски от фа кул тет при уни вер зи -
те тот „Све ти Ки рил и Ме то диј“ во Скоп -
је, се вра бо ту ва во му зе јот ка де што и
де нес ра бо ти ка ко ма ги стер по пси хо -
ло шки на у ки. Ма же на е, има две де ца,
син и ќер ка. Еве што ве ли за кул тур ни -
от жи вот во гра дот и за со ра бо тка та на
До мот на кул ту ра та со здру же ни е то на
пен зи о не ри те. 

- До мот на кул ту ра та „Кр ста Ми сир -
ков“ во Све ти Ни ко ле е отво рен за си те
ин сти ту ции кои ја под др жу ва ат и не гу -
ва ат кул ту ра та во се ка ков вид. Во До -
мот ра бо ти ме тим ски. Струч ни от ко ле -
ги ум се ко ја иде ја ја разг ле ду ва и над -
гра ду ва и ре а ли зи ра. Искус тво то и зна -
е ње то на си те е до бре дој де но, па за тоа
ре зул та ти те не за о ста ну ва ат. На ша та
актив ност е усог ла се на со фи нан си ски -
те мож но сти. На ша та цел е за до во лу ва -
ње на кул тур но-за бав ни те по тре би на
на ши те гра ѓа ни. Се ка ко де ка не шта та
тре ба да се ме ну ва ат, би деј ќи вре ме то

е про гре сив но, ба ра прис по со бу ва ње
и адап ти ра ње на се гаш но ста. Се тру ди -
ме во сог лас ност со на ши те мож но сти
гра ѓа ни те да би дат за до вол ни со кул тур -
ни от жи вот во гра дот. Осо бе но за до волс -
тво на си те, а и на ме не, е ко га ор га ни -
зи ра ме на ста ни по вр за ни со на ши те
нај во зрас ни гра ѓа ни, би деј ќи нив на та
ан га жи ра ност и ра до ста од ре а ли зи ра -
но то зас лу жу ва вос хит и по чит. Со здру -
же ни е то на пен зи о не ри има ме мош не
плод на, дол го го диш на, ин тен зив на и
кон ти ну и ра на со ра бо тка, ко ја се на де -
вам ќе про дол жи и во ид ни на. Ние сме
ор га ни за то ри на нив ни те кул тур ни актив -
но сти, кои пос лед ни те го ди ни се по че -
сти, а се ор га ни зи ра ат по по вод од бе ле -
жу ва ње на нив ни зна чај ни на ста ни ка -
ко што е 8 Март, Де нот на пен зи о не ри -
те - 20 Сеп тем ври и дру ги. 

Та ка, по по вод 70 го ди ни од пен зи -
о нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни -
ја бе ше ор га ни зи ра на из лож ба на ра -
ко твор би и сли ки изра бо те ни од пен зи -
о не ри те. Та кви из лож би има ше не кол -
ку, а на ед на од нив све ти ни кол ци мо -
жеа да ви дат и укра си изра бо те ни во
ма кра ме тех ни ка. Ор га ни зи ра ме и те -
а тар ски прет ста ви за пен зи о не ри те. Мо -
рам да ка жам де ка оваа со ра бо тка е
мош не зна чај на за нас. Им се вос хи ту -

вам на кре а тив но-умет нич ки те спо соб -
но сти, на тво реч ки от дух и на актив но -
сти те на пен зи о нер ки те. Гор да сум што
и ние по крај нив но то здру же ние при до -
не су ва ме и овоз мо жу ва ме при пад ни -
ци те од тре та та до ба да се до ка жат и на

овој на чин. Пен зи о не ри те се актив ни
по се ти те ли и на дру ги те кул тур ни на ста -
ни во гра дот.

Кои се ва ши те ид ни пла но ви ка ко
ди ре ктор ка на оваа зна чај на уста но ва? 

- Од по зи ци ја на ме на џер ка би са -

ка ла кул тур ни те мож но сти и тен ден ции
да би дат на по ви со ко ни во откол ку се -
га. Би са ка ла ние да би де ме мно гу по -
ус пе шен рас ад ник на мла ди та лен ти и
се ко гаш да мо же ме да им из ле зе ме во
пре срет и на нај во зрас ни те. Си те актив -
но сти што се од ви ва ат се ме ѓу себ но по -
вр за ни во ед на це ли на и ре зул та ти те се
од лич ни, но се ко гаш мо же и по до бро.
Мош не актив но и ус пеш но ра бо ти Град -
ска та биб ли о те ка, а во неа има ме чле -
но ви од 7 до 77 го ди ни, со фонд од над
65.000 кни ги. Има ме и дет ско кат че, па
че сто ни до а ѓа ат и вну ци те со ба би те и
де дов ци те. Ор га ни зи ра ме и про мо ции
на кни ги, а има ме и уште мно гу дру ги
актив но сти. 

Да го за вр ши ме овој при ја тен раз -
го вор со ва ша по ра ка до се гаш ни те и
ид ни пен зи о не ри.

- Се кое жи вот но до ба но си сво ја уба -
ви на. Пен зи о не ри, би де те актив ни во се -
ко ја се кун да од жи во тот, би деј ќи да си акти -
вен зна чи да жи ве еш. Не се бит ни го ди ни -
те, тие не ми нов но се ни жат ка ко ѓер дан.
На пра ве те го што по у бав со ва ши от дух и
мис ла. Се што ќе се соз да де оста ну ва во
нас ледс тво на оние кои до а ѓа ат, на вну ци -
те и прав ну ци те. Во мла до ста е си ла та, но
му дро ста е во искус тво то - иско ри сте те го
по зи тив но.                        Ву ки ца Пе тру ше ва

Во ед но авгу стов ско претп лад не,
по што ту ку за вр ше ни те Стру шки ве че -
ри на по е зи ја та, ка де што бе ше при -
сут на и Бла гој ка Фи лип че ва, пен зи о -
нер ка од Скоп је, се срет нав ме на „лаф-
му а бет“ во ед но поз на то скоп ско ка -
фу ле во цен та рот на гра дот. Всуш ност,
по во дот бе ше из ле гу ва ње то од пе чат
на неј зи на та но ва сти хоз бир ка „Ше -
пот и ехот низ љу бо вта“. Ро де на е во
Скоп је, ка де што го ми ну ва сво е то дет -
ство, се шко лу ва и се обра зу ва, а дип -
ло ми ра на Фи ло ло шки от фа кул тет на
отсе кот Ју гос ло вен ска кни жев ност со
фран цу ски ја зик и ли те ра ту ра.

Иа ко не мо же ме да се ла же ме, го -
ди ни те ми ну ва ат мно гу бр зо. Впро чем,
тоа е при род на за ко ни тост, а се пак јас
се уште се чув ству вам ка ко во нај ра -
на та мла дост, пол на со енер ги ја, ра -
дост и љу бов - вид но рас по ло же на ка -
жу ва Бла гој ка, ужи вај ќи во претп лад -
нев ни те сон че ви зра ци кои сра меж -
ли во про би ваа низ плат не ни от по крив
на ка фу ле то. 

Оваа се уште до крај не и ска жа на
по е те са сво јот жи вот им го по све ту ва
на мла ди те ге не ра ции. Ра бот ни от век
го ми ну ва во по го лем дел вос пит но-
обра зов ни ин сти ту ции, а не се бич на -
та љу бов кон најм ла ди те ја по твр ду ва
со пре сто јот во Гер ма ни ја, ка де што
на де ца та на на ши те ра бот ни ци со при -
вре мен пре стој во странс тво им пре -
да ва ма тич ни пред ме ти.

Тво реч ки от опус на Бла гој ка Фи -
лип че ва за поч ну ва од нај ра на та мла -
дост, а со по е зи ја се за ни ма ва уште
од учи лиш ни те де но ви. Ка ко актив на
член ка на ли те ра тур ни те клу бо ви е со -
ра бот нич ка на ни за спи са ни ја и вес -
ни ци, а во ед но е до бит нич ка и на мно -

гу на гра ди и приз на ни ја за дет ска по -
е зи ја во зем ја ва и во странс тво. Со по -
ет ски те твор би е за ста пе на во ли те ра -
тур ни от ал ма нах „Тво реч ка риз ни ца“,
во сти хоз бир ка та „Пес ни за учи те лот“,
а од Здру же ни е то на про свет ни ра бот -
ни ци ја до би ва и пр ва та на гра да за не -
об ја вен рас каз.

Во сти хоз бир ка та „Ше пот и ехот
низ љу бо вта“ до ми ни ра лир ски от „зав -
лек“ низ кој по е те са та ја до ло ву ва сво -
ја та воз ви ше ност кон љу бов на та по е -
зи ја. Инс пи ри ра на и мо ти ви ра на од
ми на то то, Бла гој ка пее за неј зи ни от
не пре бол, за сво јот та тко и де до, за Во -
ден - род на та гру тка на неј зи ни те пред -
ци и за не пре суш на та љу бов кон са ка -
на та лич ност.

Таа не за бо рав на сим фо ни ја не ма
ни ко гаш да ми да де мир и не ма да пре -
ста не да ѕу ни во мо ја та свест - ве ли

Фи лип че ва и со не мир во гла сот про -
дол жу ва да рас ка жу ва за неж ни те тре -
пер ли ви сти хо ви по све те ни на са ка -
на та ќер ка, ко ја одам на жи вее во ед -
на од пре ку о ке ан ски те зем ји.

По крај со пи шу ва ње то, Фи лип че -
ва се за ни ма ва и со при ме не та умет -
ност, изра бо ту ва скулп ту ри од ка мен,
сли ки од су во цве ќе во фо то ко лаж-тех -
ни ка, а на ед но ор га ни зи ра и ху ма ни -
тар ни актив но сти. Таа на по ве ќе ло ка -
ции во Скоп је ги има ор га ни зи ра но из -
лож би те: „Ка мен со ду ша“, „Со отво -
ре но ср це“ и „Од уба ви ни те на Ма ке -
до ни ја“. 

„По е те са та Бла гој ка е еден бла го -
ро ден тво рец по сто ја но бу ден и про -
ду кти вен во устрем кон воз ви ше но то“
- ќе на пи ше Та ма ра Ар сов ска во сво -
ја та ре цен зи ја за но ва та сти хоз бир ка
на Фи лип че ва.               С .Ц. Со ти ров ска

То ме Вел ја но ски
не и е не поз нат на
при леп ска та ли те ра -
тур на јав ност. Тој иа -
ко не жи вее во Ма ке -
до ни ја, при су тен е во
кул тур но то жи ве е ње
на При леп, ка ко со
не го ви те про ја ви по
вес ни ци те и пор та ли -
те, та ка и со об ја ву -
ва ње кни ги. Ро ден е
во се ло то Ма рул,
При леп ско, во 1945
го ди на. Од 1971 го ди -
на, па се до не го во то
пен зи о ни ра ње ра бо -
ти ка ко за ва ру вач во
бро до гра ди ли шта та
„Је та вер кен“ и „Бре дер на ед странд“
во Ге те борг, Швед ска. По дол го вре ме
се за ни ма ва со со би ра ње сказ ни за
исто ри ја та на ма ке дон ски от на род,
глав но од Пе ла го ни ја и Ма ри о во, со -
би ра пре да ни ја, ле ген ди и на род ни
пес ни.

Не о дам на про мо ви ра на та збир ка
„Пес ни под Се леч ка 2“, во из да ние на
„Зе нит прес плус“ од При леп, иа ко те -
мат ски не е по де ле на, ус лов но е со -
ста ве на од две це ло сти. 

Во пр ва та авто рот по ет ски го вос -
пе ва на ше то слав но ми на то, осо бе но
пер и о дот на Вто ра та свет ска вој на и
не го ви те нај и стак на ти бор ци за сло -
бо да на ма ке дон ски от на род, ка кви
што се на род ни те хе рои Куз ман Јо си -
фов ски-Пи ту, Мир че Ацев, Ве ра Аце -
ва, Ме то ди ја Ша то ров-Шар ло, Ме то -
ди ја Ан до нов-Чен то, Кр сте Цр вен ко -

ски, но и поз на ти бор ци од по да леч но -
то ми на то на овој крај, ка ков што бил
вој во да та Ри сте Ок ле. То ме Вел ја но -
ски пи шу ва, од нос но пее и за поз на -
ти от ма ке дон ски со би рач на на род ни
умо твор би Мар ко Це пен ков. 

Вто ро то мо ти ва ци ско ја дро го со -
чи ну ва ат пес ни кои се свр те ни кон дет -
ство то и дет ска та има ги на ци ја, ка кви
што се „Зај ко“, „Зап че“, „Бол но еже“,
„Пче ла“, „Ме ца на“ и дру ги.

То ме Вел ја но ски ка ко автор е упо -
рит, дос ле ден на сопс тве ни те тво реч -
ки по ри ви, но без по се ри о зен обид за
по ек стен зив на и по бо га та стил ска ор -
на мен ти ка. От ту ка, овој наш „Шве ѓа -
нец“ оста ну ва ка ко на ро ден по ет бли -
зок со на род но то тво реш тво кое за не -
го прет ста ву ва не ис црп на инс пи ра ци -
ја, за што се по твр да и мно гу те не го -
ви со би рач ки тру до ви    . К. Ри сте ски 

РАЗГОВОР СО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСОВА, ДИРЕКТОРКА НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „КРСТЕ МИСИРКОВ“ ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Го ди ни те се ни жат ка ко ѓер дан, на пра ве те го што по у бав

БЛАГОЈКА ФИЛИПЧЕВА, ПЕНЗИОНЕРКА ПОЕТЕСА ОД СКОПЈЕ

Низ ше пот до екот на ус пе си те
ЗП-ПРИЛЕП

Но ва кни га на „Шве ѓа не цот“ 
од Ма рул


