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Во ор га ни за ци ја на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри на Ма ке до ни ја, на 18.01.2019 го ди на,
во Скоп је се одр жа ра бо тил ни ца за до пис ни ци те на
„Пен зи о нер плус“, „Пен зи о нер ски ви ди ци“ и „КОХА“,
на ко ја при сус тву ваа и чле но ви на из да вач ки от со -
вет и ре дак ци ја та. На дне вен ред беа акту ел ни те ми
од оваа об ласт. 

Нај пр во че ти ри е се ти на та при сут ни го прос ле ди -
ја из ла га ње то на Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на
СЗПМ и на из да вач ки от со вет на вес ни кот „Пен зи -
о нер плус“ на те ма: „Ин фор ми ра ње, лаж ни ве сти и
го вор на омра за“. Во сво е то из ла га ње Ар ги ров ски
истак на де ка од ден на ден лаж ни те ве сти, де зин -
фор ма ци и те, шпе ку ла ци и те, кле ве те ња та, ди скри -
ми на ци ја та и на вре ди те сè по ве ќе ста ну ва ат дел од
се којд не ви е то. 

И ка ко ни ко го да не го за гри жу ва тоа што че сто
има фла грант но на пу шта ње на про фе си о нал ни те
прин ци пи на јав но то ин фор ми ра ње и но ви нар ска -
та про фе си ја и кр ше ње на етич ки от ко декс на но ви -
на ри те. Во тој кон текст сè по ве ќе се ру шат стан дар -
ди те за про фе си о нал но од не су ва ње и ра бо те ње на
но ви на ри те и ме ди у ми те. И за Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја беа пла си ра ни
зло на мер ни и тен ден ци оз ни лаж ни ве сти со го вор
на омра за, но бла го да ре ние на де це ни ско то точ но,
об је ктив но и бла го вре ме но ин фор ми ра ње пре ку
гла си ла та на СЗПМ и веб-стра ни ца та на СЗПМ, ка -
ко и со учес тво во на ци о нал ни те и ло кал ни те ме ди -
у ми, тие беа ус пеш но раз о ткри е ни и де ман ти ра ни.
Кон ти ну и ра но то ши ре ње на ви сти на та за со стој би -
те и актив но сти те на СЗПМ и не го ви те член ки, за нај -
ма сов на та гра ѓан ска ор га ни за ци ја со 267.000 пен -
зи о не ри, при до не су ва по лес но да се иден ти фи ку ва -
ат и отфр лат лаж ни те ве сти. Пен зи о не ри те, глав но,

ус пеш но ре а ги ра ат, кри ти ку вај ќи ги но си те ли те на
ла ги те и из мис ли ци те ка ко не га тив ни по ја ви – истак -
на Ар ги ров ски. 

Ар ги ров ски из ла га ње то го за вр ши со по ра ка та
де ка со ра бот ни ци те и до пис ни ци те тре ба це лос но
да би дат про тив лаж ни те ве сти и го во рот на омра за,
да ги по чи ту ва ат и пот тик ну ва ат ви сти на та, чо веч -
но ста, до вер ба та, до бра та жел ба, со жи во тот и ме ѓу -
себ но то раз би ра ње, ка ко до се га та ка и во ид ни на.

На ред но то из ла га ње бе ше на Ка ли на Сли вов -
ска-Ан до но ва, глав на и од го вор на уред нич ка на вес -
ни кот „Пен зи о нер плус“ и уред нич ка на „Пен зи о нер -
ски ви ди ци“, на те ма: „Ме ди ум ска та пис ме ност“. 

- Ме ди ум ска та пис ме ност по драз би ра по се ду -
ва ње на зна е ње за ин фор ма тич ка и комп ју тер ска
пис ме ност за ед но, но и зна е ње и ве шти ни за пре -
ба ру ва ње на Ин тер нет и пре поз на ва ње на ви стин -
ска та вест ко ја се раз ли ку ва од ма ни пу ла ци и те. Без

по се ду ва ње на ме ди ум ска пис ме ност не мо же да
се збо ру ва за про фе си о нал на ком пе тент ност на еден
со вре мен но ви нар де нес, но и на се кој кон су мент
на ин фор ма ции - ре че Ан до но ва.

Ан до но ва се за ло жи во пен зи о нер ски те вес ни -
ци што е мож но по ве ќе да се тре ти ра ат ин те ре си те
на пен зи о не ри те за по до бру ва ње на нив ни от стан -
дард и ус ло ви те за жи ве е ње, за актив но и здра во
ста ре е ње, по тен ци рај ќи де ка дел од тие за лож би ги
над ми ну ва ат ло кал ни те гра ни ци и се од др жа вен ин -
те рес, ка ко што се зго ле му ва ње то на пен зи и те, из -
град ба на но ви пен зи о нер ски и ста реч ки до мо ви за
по е вти но сме сту ва ње на лу ѓе то од оваа во зраст со
по ни ски при ма ња, со стој ба та во здрав ство то, снаб -
ду ва ње то со ле ко ви и дру го, и де ка тре ба да се вне -
су ва ат но ви со др жи ни со цел овие вес ни ци да би дат
уште по до бри и поб ли ски до чи та те ли те, а ин фор ми -
ра ње то да би де по ин тен зив но и по со др жај но. Исто

та ка, таа истак на де ка е по треб но збо га ту ва ње и на
веб-стра ни ца та на СЗПМ и на пот стра ни ци те кои тре -
ба ре дов но да се акту а ли зи ра ат, а оние здру же ни ја
кои не ма ат сво ја веб-пот стра ни ца до бро би би ло да
ја офор мат.

Обра ќа ње на овие те ми има ше и Стан ка Трај -
ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ, ко ја по тсе ти за по -
че то ци те на ин фор ми ра ње то на пен зи о не ри те од
1952 го ди на и раз вој до сте пе нот кој е де нес. Таа ја
наг ла си важ но ста на по сто е ње то и на ло кал ни те и
на на ци о нал ни те ин фор ма тив ни ме ди у ми (ра дио,
те ле ви зи ја, вес ни ци, ин фор ма то ри, бил те ни и сл.),
за тоа што е мно гу важ но и ко рис но пре не су ва ње то
на ин фор ма ци и те и фа кти те. 

Сал тир Ка ров ски, пот пре тсе да тел на ИО на СЗПМ,
збо ру ва ше за важ но ста за одр жу ва ње на ва кви ра -
бо тил ни ци за раз ме на на искус тва и за на со чу ва -
ње то за пра вил но ра бо те ње во но ви нарс тво то. Тој
наг ла си де ка по сто е ње то на сопс тве ни гла си ла е
мно гу до бро, ка ко и по сто е ње то на ло кал ни вес ни -
ци и друг вид ин фор ма то ри. 

Бес ник По це ста, пре тсе да тел на со бра ни е то на
СЗПМ, со по фал ни збо ро ви се иска жа за ин фор ми -
ра ње то во СЗПМ и по ра ча де ка тоа тре ба уште по -
ус пеш но да про дол жи. Тој изра зи за до волс тво што
во „Пен зи о нер плус“ има стра ни ца на ал бан ски ја -
зик и стра ни ца за пен зи о не ри те во „КОХА“.

Свои раз мис лу ва ња на овие те ми, ка ко и пред -
ло зи за уна пре ду ва ње на пен зи о нер ско то ин фор -
ми ра ње иска жаа: Та ска Га вров ска, Ве ри ца То ци -
нов ска, Ефто Гој ков ски, Ве ле Але ксо ски, Кр сте Спа -
се ски, Или ја Гли го ров, До бре То до ров ски, Спир ко
Ни ко лов ски, На да Але ксо ва и Цве та Спа си ко ва. Тие
исто вре ме но ја наг ла си ја и ко рис но ста од ва кви те
ра бо тил ни ци.  И. Гли го ров

Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја тра ди ци о нал но на
25.01.2019 год., пред по ве ќе од 70 учес -
ни ци од 26 здру же ни ја од це ла Ма ке до -
ни ја одр жа ра бо тил ни ца за со ста ву ва ње
на фи нан си ски те из ве штаи и под го тву ва -
ње на го диш на сме тка за де лов на та 2018
го ди на кај здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те, член ки на СЗПМ.

На ра бо тил ни ца та при сус тву ваа сме -
тко во ди те ли, пре тсе да те ли на здру же ни -
ја и пре тсе да те ли и чле но ви на над зор ни

од бо ри. Ра бо тил ни ца та ја отво ри пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, при
што нај пр во ги поз дра ви при сут ни те и им
се заб ла го да ри за при сут но ста во та ка го -
лем број. При тоа истак на де ка ра бо тил -
ни ца та е за еду ка ци ја на сме тко во ди те -
ли те, но и на ра ко вод ни от ка дар на здру -
же ни ја та и Со ју зот, за важ но ста од пра -
вил но, за кон ско и до ма ќин ско фи нан си -
ско ра бо те ње во из ми на ти от пер и од, но
и во ид ни на. 

Ва кви те ра бо тил ни ци за еду ка ци ја

при до не су ва ат за до бра под го тве ност на
сме тко во ди те ли те и над зор ни те од бо ри
за за кон ско фи нан си ско и ма те ри јал но
ра бо те ње во рам ки те на здру же ни ја та и
Со ју зот – истак на Ар ги ров ски. 

За ма те ри ја лот и при рач ни кот збо ру -
ва ше и ре цен зен тот Ми тре Сто ја нов ски,
пре тсе да тел на над зор ни от од бор при
СЗПМ, кој истак на де ка ма те ри ја лот е се -
оп фа тен и струч но изра бо тен во сог лас -
ност со За ко нот и Пра вил ни кот за сме -
тко водс тво кај не про фит ни те ор га ни за -

ции, а во исти от се наз на че ни нај не оп -
ход ни те при ме ри во обра бо тка та на ма -
те ри јал но-фи нан си ско то ра бо те ње за по -
тре би те на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те и Со ју зот. При рач ни кот ќе им по мог не
на сме тко во ди те ли те во под го тву ва ње на
про пи си те, фи нан си ски те из ве штаи и го -
диш на та сме тка за 2019 го ди на на здру -
же ни ја та и Со ју зот. 

Авто рот на при рач ни кот, Ро мео Ко -
ста ди нов, ги истак на си те важ ни пра ша -
ња по вр за ни со под го тву ва ње то на фи -
нан си ски те из ве штаи и го диш на та сме -
тка за 2019 го ди на и по вр за но ста со
проб ле ми те од не при др жу ва ње то кон
про пи си те кои про из ле гу ва ат од За ко -
нот и Пра вил ни кот за сме тко водс тво на
не про фит ни те ор га ни за ции. Исто та ка
тој се освр на и на из ме ни те во но ви от

За кон за да нок на ли чен до ход, кои из -
ме ни се со важ ност од 01.01.2019 го ди -
на, а кои се од осо бе но зна че ње за здру -
же ни ја та и Со ју зот во пла ќа ње то на раз -
лич ни те ви до ви и под ви до ви на до ход за
сво и те пла ни ра ни актив но сти, ка ко и
под го тву ва ње на акон та тив ни те прес -
ме тки при нив но то пла ќа ње од стра на
на здру же ни ја та и Со ју зот. Исто та ка тој
се освр на и на из ме ни те во За ко нот на
да но кот на до би вка. 

По тоа има ше бо га та и плод на ди ску -
си ја со по ста ву ва ње пра ша ња од при -
сут ни те учес ни ци на ра бо тил ни ца та, по -
вр за ни со ма те ри јал но-фи нан си ско то
ра бо те ње во здру же ни ја та на кои ис -
црп но од го ва раа и авто рот и ре цен зен -
тот на при рач ни кот. 

Пе тар Ан дре ев ски

СЗПМ - РАБОТИЛНИЦА ЗА ДОПИСНИЦИТЕ

Во фо ку сот ме ди ум ска та пис ме ност, 
лаж ни те ве сти и го во рот на омра за

АКТИВНОСТИ НА СЗПМ

Ра бо тил ни ца за сме тко во ди те ли

Без по се ду ва ње на ме ди ум ска пис -
ме ност не мо же да се збо ру ва за
про фе си о нал на ком пе тент ност на

еден со вре мен но ви нар, но и на се -
кој кон су мент на ин фор ма ции
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Фи на ле то на се вкуп ни те про грам -
ски актив но сти на ЗП-Ку ма но во за
2018 го ди на бе ше оз на че но со одр -
жу ва ње то на сед ни ца та на со бра ни е -
то на 25 де кем ври 2018 го ди на.

Прет став ни ци те на де ле гат ско то те -
ло на здру же ни е то изра зи ја за до волс -
тво од по стиг на ти те ре зул та ти во те кот
на го ди на та. Учес ни ци те во ди ску си ја -
та наг ла си ја де ка та ква та оце на про из -
ле гу ва и од мис ле ње то на пен зи о не ри -
те кои прет ход но имаа мож ност да се
из јас нат и по из ве шта и те за 2018 го -
ди на и по про гра ми те за 2019 го ди на.

За по зи тив ни те искус тва за ос тва -
ре ни те про грам ски за да чи по себ но
из ла га ње има ше Јас ми на То до ров ска,
се кре тар ка на из врш ни от од бор. Таа
ука жа де ка нај го ле мо вни ма ние здру -
же ни е то по све ти ло на гри жа та за стан -
дар дот, здрав стве на та за шти та и еду -
ка ци ја на пен зи о не ри те. Со ло кал на -
та са мо у пра ва и со гра ѓан ски от се ктор
актив но сти те се по вр за ни во ре а ли -
за ци ја на про е кти те „Во по се та со до -
бра на ме ра“ и „Ло кал на пре гра тка“.

Во сво е то обра ќа ње, се кре тар ка -
та То до ров ска по тсе ти де ка во из ми -
на та та го ди на, на 196 чле на им е до -
де ле на не по врат на па рич на по мош
за раз ни по тре би во из нос од
1.036.500 де на ри. По мош е да де на
за оде ње на ба ња, за од мор кој што го
ко ри сте ле 166 чле на, на из ле ти и ек -
скур зии учес тву ва ле 1.772 пен зи о не -
ри, ка ко и под др шка на клу бо ви те во
из нос од над 400.000 де на ри.

Про гра ма та на актив но сти те на со -
бра ни е то и не го ви те ор га ни во 2019

го ди на ја прет ста ви Љу би ца Куз ма нов -
ска, пот пре тсе да тел ка на ИО. Таа по -
тсе ти де ка про грам ски те опре дел би
се кон ци пи ра ни врз бо га то то искус тво
на здру же ни е то, кое, ка ко што ре че,
со пра во се вбро ју ва во нај ус пеш ни -
те со сво и те раз но вид ни актив но сти.

Во об ла ста на кул тур но-умет нич ко -
то тво реш тво ќе про дол жи одр жу ва -
ње то на тра ди ци о нал ни те ма ни фе ста -
ции, што и до се га ги пра кти ку ва КУД 

„Ѓо ко Си мо нов ски“. 
На по ле то на спор тот се пла ни ра

учес тво на 24-те пен зи о нер ски спорт -
ски игри, ка ко и мно гу при ја тел ски
сред би со спор ти сти од дру ги здру же -
ни ја. Исто та ка, пла ни ра ни се и из ле -
ти во при ро да, бањ ски од мор и сл.

На оваа осо бе но зна чај на сед ни -
ца, со бра ни е то ги усвои и фи нан си ски -
те пла но ви на здру же ни е то и на со ли -
дар ни от фонд на здру же ни е то за 2019
го ди на. Во образ ло же ни е то, ко е што го
да де пре тсе да те лот Спир ко Ни ко лов -
ски, по себ но се ука жа де ка над 60 от -
сто од вкуп но пла ни ра ни те средс тва
се на ме не ти за нај функ ци о нал ни те по -
тре би за кои чле но ви те се здру жу ва ат
во ЗП. Средс тва та се на ме не ти за: ед -
но крат на по мош на бол ни, од мор и ре -
кре а ци ја, ра бо та на раз гра но ци и клу -
бо ви, спорт ски нат пре ва ри и ек скур -
зии, за кул ту ра и за ба ва, за ху ма ни тар -
на по мош, ка ко и за ин фор ми ра ње и
за акти вот на пен зи о нер ки те. 

На кра јот бе ше раз ра бо те на из -
бор на та про гра ма за спро ве ду ва ње
на из бо рот на но ви ор га ни во здру же -
ни е то.                                                           С. Н.

Она што мо же да се изд вои ка ко нај ин те рес -
но од пос лед но одр жа на та сед ни ца на ЗП-При -
леп, што се одр жа два де на пред Но ва го ди на,
се ка ко е зго ле ме ни от из нос на фи нан си ски те
средс тва што ќе се изд во јат во 2019 го ди на за
по тре би те на пен зи о не ри те. Се ка ко ту ка спа ѓа -
ат - ед но крат на та па рич на по мош, по мо шта што
ова здру же ние се ко ја го ди на ја изд во ју ва и пред
Но ва го ди на им до де лу ва ко ло ни јал ни па ке ти од
по ил ја да де на ри на пен зи о не ри те со ни ски пен -
зи ски при ма ња, по тоа по мо шта за оде ње на
бањ ско ле ку ва ње и слич но. За оваа на ме на, спо -
ред фи нан си ски от план што го усвои со бра ни е -
то на ЗП-При леп, за оваа те ков на го ди на се пла -
ни ра ни око лу 26 про цен ти по ве ќе средс тва за
раз ли ка од ми на та та го ди на. Та ка, спо ред пла -
нот се оче ку ва да би дат до де ле ни не што по ве ќе
од 3 ми ли о ни де на ри, средс тва од сме тка та на
здру же ни е то, кои ќе би дат на ме не ти за спо ме -
на ти те по тре би на чле но ви те. Впро чем и во во -
вед но то из ла га ње на в.д. пре тсе да те лот на ЗП-
При леп, Сла вко Трај ко ски, бе ше ка жа но за опре -
дел ба та на чле но ви те на со бра ни е то, и во оп што
на ра ко водс тво то, за по до бру ва ње на со стој би -
те во се кој пог лед ме ѓу членс тво то во ова здру -
же ние. Осо бе но се пла ни ра ат по ве ќе средс тва
за по мош на пен зи о не ри те со по ни ски пен зи -
ски при ма ња. 

Ре чи си ед на че твр ти на од вкуп ни от при ход
што пла ни ра ме да го ос тва ри ме во те кот на 2019
го ди на ќе го на ме ни ме за со ци јал ни те слу чаи,
од нос но за по мош на пен зи о не ри те. Ние сме
ме ѓу нај а ктив ни те и мно гу број ни те и по членс -
тво, а се раз би ра и по актив но сти на кул ту рен,
спорт ски и се ка ква дру га актив ност ме ѓу здру -
же ни ја та-член ки на СЗПМ. Ќе ја за јак не ме и со -

ра бо тка та со дру ги те здру же ни ја, а и со ло кал -
на та са мо у пра ва, осо бе но за отво ра ње на клу -
бо ви за дне вен пре стој и дру же ње на членс тво -
то. При крај ни се под го то вки те, и се га на по че -
то кот на 2019 го ди на ќе го отво ри ме клу бот за
дне вен пре стој во на сел ба та Ва рош - истак на
Сла вко Трај ко ски. 

Со но ви от клуб, ЗП-При леп ќе има 10 свои

клу ба во при леп ска та, кри во га штан ска та и во
дол нен ска та оп шти на.

Из ве шта јот за ра бо та та на ЗП-При леп во
2018 го ди на бе ше ед ног лас но при фа тен. Исто
та ка бе ше при фа тен и усво ен фи нан си ски от план
за 2019 го ди на. На сед ни ца та бе ше до не се на и
од лу ка за на гра ду ва ње на спор ти сти те-пен зи о -
не ри кои ми на та та го ди на во Ра до виш се пла си -
раа на вто ро то ме сто во рам ки те на спорт ски те
пен зи о нер ски игри на СЗПМ. На оние што осво -
и ја пр ви ме ста им беа до де ле ни по 4.000 де на -
ри, на оние што беа вто роп ла си ра ни по 3.000
де на ри, а на си те им беа вра че ни бла го дар ни -
ци. На сед ни ца та на ко ја беа при сут ни чле но ви -
те на со бра ни е то и пре тсе да те ли те на раз гра но -
ци те и на ко ми си и те бе ше до не се на од лу ка да
се прод ла бо чи со ра бо тка та со со сед но то здру -
же ние на пен зи о не ри од Би то ла, ка ко и на со ки
за актив но сти те за прет стој ни те из бо ри, кои во
ЗП-При леп ќе за поч нат на 10 ја ну а ри 2019 го -
ди на.

На гра ди те и бла го дар ни ци те беа до де ле ни
во ре сто ра нот „Ро ман са“, ка де што беа одре де -
ни и на со ки те за збра ти му ва ње со со сед но то
здру же ние од Би то ла чии прет став ни ци беа при -
сут ни на за ед нич ка та пред но во го диш на ве сел -
ба во При леп. 

К. Ри сте ски 

ЗП-БИТОЛА

Ду ша што да ру ва не ве нее

При кра јот на ми на та та го ди на, а
осо бе но при од бе ле жу ва ње то на но -
во го диш ни те и бо жиќ ни те праз ни ци,
во ор га ни те на би тол ско то Здру же ние
на пен зи о не ри беа до не се ни од лу ки
да се спро ве дат по ве ќе ху ма ни тар ни
ак ции за да ру ва ње на ма те ри јал на по -
мош на асо ци ја ции на кои та ква та по -
мош им е не оп ход но по треб на. Та ка
се фор ми раа гру пи кои ги по се ти ја два -
та ста реч ки до ма, учи ли ште то за глу -
ви ли ца „Ко чо Ра цин“ и па ра лел ка та
на де ца со по себ ни по тре би при ОУ
„Ѓор ѓи Су га рев“. На си те нив им беа
до де ле ни ма те ри јал ни средс тва и по -
да ро ци за по ус пеш но спро ве ду ва ње
на актив но сти те што им се пла ни ра -
ни. При тоа бе ше по твр де но де ка „ра -
ка та што да ру ва не се су ши“, од нос но
де ка „ду ша та што да ру ва ни ко гаш не
ве нее“. За вре ме на по се ти те на овие
уста но ви, прет став ни ци те на ЗП-Би то -
ла се за поз наа со проб ле ми те со кои
исти те се сре ќа ва ат, осо бе но во ста -
реч ки те до мо ви ка де што пре сто ју ва -
ат пен зи о не ри на кои по мо шта им е
мно гу по треб на. Се го во ре ше и за пот -
пи шу ва ње на ме мо ран дум за со ра бо -
тка со што ќе се пре ци зи ра ат актив но -
сти те на ху ма ни та рен план, а кои би

се ор га ни зи ра ле во те кот на це ла та го -
ди на.

Што се од не су ва, пак, за актив но -
сти те на из врш ни от од бор и на со бра -
ни е то на ЗП-Би то ла, при кра јот на ми -
на та та го ди на на одр жа ни те сед ни ци
беа усво е ни за врш ни те сме тки и из -
ве шта јот за ра бо та за 2018 го ди на, а
се кон цеп ти раа и про гра ми те за ра бо -
та во 2019 го ди на. Иа ко е кра ток пер -
и о дот отка ко се из вр ши про ме на на
членс тво то на но ви те ор га ни на здру -
же ни е то, се пак актив но сти те се по зи -
тив ни и ус пеш ни. Низ до не се ни те про -
гра ми за оваа го ди на ќе се на сто ју ва
актив но сти те да се на со чат кон раз гра -
но ци те. Од лу че но е за пи шу ва ње то за
огрев но др во на ра ти да се из ве ду ва
во про сто ри и те на мес ни те за ед ни ци
во гра дот, по крај дру го то и со цел тие
да пре рас нат во ви стин ски со би ра ли -
шта на пен зи о не ри те ка де што тие дел
од сво е то сло бод но вре ме ќе го ми ну -
ва ат во за ед нич ко дру га ру ва ње. 

На одр жа ни те сед ни ци на ор га ни -
те при ЗП-Би то ла се рас пра ва ше и за
адап та ци ја на вле зот во згра да та ка -
де што здру же ни е то има свои про сто -
рии, ка ко и из град ба на влез за ин ва -
ли ди. Ста на збор и за ра бо та та на ко -

ми си и те кои пре ку до не се ни те про гра -
ми ќе тре ба да ра бо тат по ус пеш но, а
се рас пра ва ше и за про ши ру ва ње на
со ра бо тка та со дру ги здру же ни ја и др -
жа ви. 

Ка ко на сед ни ци те на из врш ни от
од бор, та ка и на со бра ни е то на здру -
же ни е то бе ше кон ста ти ра но де ка си -
те пра ша ња што ќе би дат рас пра ва ни
и од лу ки те што ќе се до не су ва ат јав но
да се об ја ву ва ат за да мо же це ло куп -
но то членс тво да би де за поз на е но со
нив. Иа ко од про ме на та на ра ко вод -
ни те те ла на ЗП-Би то ла из ми наа са мо
три ме се ци, пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор, То ме Ди ми тров ски и пре -
тсе да те лот на со бра ни е то, Кр сте Бе -
лев ски, ја истак наа по тре ба та од зго -
ле му ва ње на актив но сти те за ра бо та
и транс па рент ност на иста та. На та ков
на чин из бра ни те чле но ви во те ла та и
во ко ми си и те ќе би дат во по тес ни кон -
та кти со нај го ле ми от дел од членс тво -
то кое ќе би де за поз на е но со сè што
се слу чу ва во нив но то здру же ние. Но
за се то тоа ќе тре ба да се ра бо ти до -
ма ќин ски и ор га ни зи ра но, што е,
всуш ност, и пред ви де но со усво е ни от
фи нан си ски план за ра бо та на ЗП-Би -
то ла.                                            П. Ста врев

ЗП-ПРИЛЕП

Во 2019 го ди на - по ве ќе средс тва за пен зи о не ри те

ЗП-КУМАНОВО

Из ве штај со пла ни ра ње



vidici Четврток, 14.2.20193

На оваа де ви за уште ед наш нè по -
тсе ти ЗП-Цен тар, на 22 ја ну а ри - де нот
на фор ми ра ње то на здру же ни е то. На
све че но ста по тој по вод и го ди на ва, тра -
ди ци о нал но, беа прог ла се ни нај до бри -
те пен зи о не ри-спор ти сти во 2018 го -
ди на.

Спор тист на го ди на та во 2018 го ди -
на од ЗП-Цен тар е Љу бо мир Или ев ски -
нај до бри от пи ка до-мај стор од здру же ни -
е то. Не му му при пад на и пе ха рот што здру -
же ни е то по тра ди ци ја го до де лу ва на пен -
зи о не рот со нај до бри спорт ски ре зул та -
ти во прет ход на та го ди на. 

На оваа све че ност, на Ѓор ѓи Ден ков -
ски му бе ше вра че на бла го дар ни ца за
дол го го диш но то учес тво во спорт ски те
игри. Тој во из ми на ти те го ди ни учес тву -
вал на нат пре ва ри те и по стиг ну вал за бе -
ле жи тел ни ре зул та ти во дис цип ли ни те: бр -
зо оде ње, шах, фр ла ње ѓу ле и пи ка до.

Из врш ни от од бор на ЗП-Цен тар, од -
лу ки за прог ла су ва ње спор ти сти на го ди -
на та до не су ва од 2007 го ди на. От то гаш

до де не ска здру же ни е то ре дов но ги на -
гра ду ва нај до бри те пен зи о не ри на спорт -
ски план. На го ди неш на та све че ност, пре -
тсе да те лот на здру же ни е то и на ИО, Пав -
ле Спа сев, че сти тај ќи им на на гра де ни -
те, по тсе ти де ка спорт ско-ре кре а тив ни те
актив но сти на пен зи о не ри те, по крај за
по до бро здрав је, при до не су ва ат и за раз -
би ва ње на мо но то ни ја та кај по ста ри те
лу ѓе. И за тоа, из врш ни от од бор на пред -
лог на ко ми си ја та за спорт на здру же ни -
е то се ко ја го ди на но си од лу ки и ги на гра -
ду ва нај до бри те во сво и те ре до ви на па -
тро ни от праз ник на здру же ни е то.

Во име на на гра де ни те на све че но -
ста се заб ла го да ри Љу бо мир Или ев ски,
кој ги по твр ди збо ро ви те на пре тсе да те -
лот Пав ле Спа сев де ка учес тву вај ќи во
спорт ски те нат пре ва ри се чув ству ва по -
до бро и по ис пол не то. Дру га ру ва ње то со
сво и те врс ни ци му ги ис пол ну ва пен зи -
о нер ски те де но ви, а жи во тот во овој пер -
и од до би ва но ва смис ла, наг ла си Или -
ев ски.  Ц. Или е ва

Нај на пред ка же те ни од ко га сте пен зи о нер ка, од нос -
но член ка на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром и ка ков е па тот на
Ва ши те пен зи о нер ски актив но сти?

Пен зи о нер ка ста нав во 2005 го ди на, а во 2006 се зач -
ле нив во пен зи о нер ско то здру же ние Ки се ла Во да. Во 2009
го ди на, отка ко се од во ив ме од ЗП-Ки се ла Во да и го фор -
ми рав ме здру же ни е то Со ли дар ност-Ае ро дром, мо ја та пр -
ва актив ност во здру же ни е то бе ше член ка на игро ор на
гру па. След ни те мои функ ции беа: се кре тар ка на Акти вот
на пен зи о нер ки, се кре тар ка на клу бот „Љу би те ли на кни -
га та“, член ка ко ор ди на тор на ко ми си ја та за кул тур но-за -
ба вен жи вот, член ка на ко ми си ја та за здрав ство и на ко -
ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја.

Во мо мен тов Вие сте единс тве на же на-пре тсе да тел ка
на раз гра нок. Спо ред вас, на што се дол жи таа до вер ба
што ви ја да ле Ва ши те ко ле ги-пен зи о не ри?

Актив но сти те се ре деа и ус пе си те до а ѓаа са ми по се -
бе, за тоа што сè што пра вев, го пра вев со го ле ма љу бов.
Та ка стек нав до вер ба од членс тво то, а ре зул тат на тоа бе -
ше мо јот из бор за член ка на од бо рот на раз гра но кот Ја не
Сан дан ски со че ти ри го ди шен ман дат. По тоа бев из бра на
за пре тсе да тел ка на раз гра но кот и ста нав единс тве на же -
на-пре тсе да тел ка од вкуп но пет раз гра но ци во ЗП-Со ли -
дар ност-Ае ро дром. 

Би деј ќи сум мно гу ан га жи ра на и мно гу при до не су вам
за ра бо та та на здру же ни е то, бев из бра на за член ка на из -
врш ни от од бор и на со бра ни е то на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро -
дром. Член ка сум и на со бра ни е то на СЗП на град Скоп је. 

Сме та те ли де ка же ни те ед на кво се за ста пе ни во ор га -
ни те на здру же ни ја та и во др жа ва та и спо ред вас зо што е
тоа та ка?

Сме там де ка же ни те не се за ста пе ни до вол но на си те
ни воа и во здру же ни ја та и во Со ју зот, но и во др жа ва та.
Тоа е не пра вед но, би деј ќи тие во ни што не за о ста ну ва ат
во од нос на ма жи те. Мо же би е та ка за ра ди на ши от бал -
кан ски мен та ли тет, а и за ра ди ан гаж ма нот на же на та во
до мот око лу се мејс тво то. Мис лам де ка мо ја та под др шка

кон си те же ни-пен зи о нер ки се дол жи и на тоа што сум ро -
де на на 8 март, Де нот на же ни те.

На што ќе ги на со чи те Ва ша та актив ност и кре а тив ност
во здру же ни е то, но и по ши ро ко?

- Ќе би дам актив на во мо јот раз гра нок, но и во здру же -
ни е то и во со бра ни е то на СЗП на град Скоп је, сèсо цел жи -
во тот на пен зи о не ри те да би де ис пол нет и со др жа ен, а нив -
но то ста ре е ње актив но и до сто инс тве но.

По крај ан гаж ма нот во здру же ни е то, има те ли вре ме и
за дру ги те „функ ции“ ка ко же на?

Имам. Јас сум со пру га, мај ка на две ќер ки, а нај го ле -
ма та гор дост ми е што сум ба ба на три вну ки и три вну ци.
Оваа го ди на прос ла вив ме и „злат на свад ба“ со мо јот со -
пруг, од нос но 50 го ди ни ка ко сме во брак. Би деј ќи сум ро -
де на во 1949 го ди на, мо јот 70-ти ро ден ден се сов па ѓа со
10-от ро ден ден на здру же ни е то. Уба ви по во ди и ју би леи
за сла ве ње. 

Што ќе им пре по ра ча те на пен зи о не ри те, а осо бе но на
пен зи о нер ки те за да ги има ат Ва ша та енер ги ја и ан га жи -
ра ност?

Да би дат актив ни во се кој пог лед. Да ше та ат, да слу ша -
ат му зи ка, да се дру жат со лу ѓе од си те ге не ра ции, а осо -
бе но со сво и те ко ле ги и ко ле шки пен зи о не ри. 

К.С. Ан до но ва

Про гра ма та на „Вев чан ски от кар не -
вал 2019“ за поч на на 12 ја ну а ри, со из -
лож ба та на умет нич ки фо то гра фии „Ма -
ски и асо ци ја ции“ од вев чан ски от пен зи -
о нер-хро ни чар Ана стас Ќу шко ски. Во клу -
бот на ЗП-Вев ча ни, фо то из лож ба та на Ќу -
шко ски за отво ре на ја прог ла си по е тот
Мир ко То мов ски, ко ле га на Ана стас „по
пер о то“, член на ЗП-Охрид.

- Збо ру ва ме за чо век, хро ни чар на
сег мент од еден вре мен ски пер и од. Збо -
ру ва ме за кар не вал ски ма ски кои ги соз -
да ва ме, а тие нè отс ли ку ва ат нас, по точ -
но ма ски те ги соз да ва ат вев чан ци, а тие
нив - ре че Ќу шко ски.

Ана стас Ќу шко ски е ро ден во 1942
го ди на во Вев ча ни. За вр шил Еко ном ски
фа кул тет, а е поз нат ка ко драм ски автор,
сце на рист, ре жи сер, по ет, истра жу вач и
па си о ни ран фо то граф. Со фо то гра фи ја се
за ни ма ва од 1957 го ди на, а по ин тен зив -
но од 1980 год. Из ло жу вал во зем ја ва и
во странс тво и има до би е но по ве ќе приз -
на ни ја и на гра ди. Оваа му е 25-та са мо -
стој на те мат ска из лож ба и тре то на вра -
ќа ње на те ма од Вев чан ски от кар не вал.
Член е на Друш тво то на пи са те ли на Ма -
ке до ни ја, на Ма ке дон ско то на уч но друш -
тво во Би то ла ка ко и на Цен та рот за кар -

пе ста умет ност на Ма ке до ни ја.
За из лож ба та „Ма ски и асо ци ја ции“

од 30 умет нич ки фо то гра фии по ста ве ни
во клу бот на здру же ни е то на пен зи о не -
ри, То мов ски во из ла га ње то се пос лу жи
со иска зот на про фе со рот, отец Сан џа ко -
ски, кој за авто рот го има да де но на ед но
од не го ви те из лож би. 

„Ана стас Ќу шко ски соз да ва твор би
на пи ша ни од свет ли на та чи ја ду хов на и
естет ска моќ го воз бу ду ва гле да чот и ги
акти ви ра нај па сив ни те ме ха низ ми за
вос при е ма ње на ми сте ри и те“. 

При дру жу вај ќи се кон оваа из во нред -
на кон ста та ци ја, То мов ски на авто рот му
по са ка мно гу ва кви де ла и во ид ни на. На
из лож ба та беа прет ста ве ни фо то гра фии
соз да ва ни по ве ќе го ди ни, а дел во 2017/
2018 го ди на, инс пи ри ра ни од ин те ре сот
на умет ни кот за Вев чан ски от кар не вал,
не ис црп на та љу бо пит ност кон истра жу -
ва ње то на вев чан ски те ма ски кои има -
ат 14-ве ков на тра ди ци ја и со што се сла -
ви до а ѓа ње то на Но ва та го ди на по ста ри -
от ка лен дар. Вев чан ски от кар не вал е кар -
не вал со нај дол га тра ди ци ја во Ма ке до -
ни ја и по ши ро ко, а од 1993 го ди на е член
на Здру же ни е то на европ ски те кар не вал -
ски гра до ви.                          С. Ку ку не шов ски

Да се ин тен зи ви ра ме ѓу на род на та 
со ра бо тка на СЗПМ и здру же ни ја та

ЗП-ЦЕНТАР

Спор ту вај за да би деш здрав

ИНТЕРВЈУ СО ЕДИНСТВЕНАТА ЖЕНА-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РАЗГРАНОК ВО ЗП-СОЛИДАРНОСТ-АЕРОДРОМ

Же ни те тре ба да би дат 
по ве ќе за ста пе ни 
на си те ни воа

ЗП-ВЕВЧАНИ

Фо то из лож ба на Ана стас Ќу шко ски

Ко ми си ја та за ме ѓу на род на со ра бо -
тка на СЗПМ, на 5 фе вру а ри 2019 го ди -
на, одр жа сед ни ца на ко ја беа усво е ни
из ве шта јот за ра бо та та во 2018 го ди на и
про гра ма та за 2019 го ди на. Увод ни на -
по ме ни по два та до ку мен та да де Дра ги
Ар ги ров ски, пре тсе да тел на ко ми си ја та
и на СЗПМ, при што истак на де ка во ми -
на та та го ди на беа ос тва ре ни по треб ни -
те ко му ни ка ции со Со ју зи те на пен зи о не -
ри те од Сло ве ни ја, Бу га ри ја, Ср би ја, Цр -
на Го ра, Ал ба ни ја и Ко со во.

Со Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри од Сло ве ни ја (ЗДУС) про дол жи
тра ди ци о нал на та со ра бо тка и учес тво -
то на Фе сти ва лот за тре та жи вот на до -
ба, на кој учес тву ваа де ле га ци ја од СЗПМ
и КУД на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром и
КУД на ЗП-Охрид и Де бр ца, кои ус пеш -
но ги афир ми раа Со јуз, здру же ни ја та и
Р. Ма ке до ни ја.

СЗПМ ја пот тик на ме ѓу на род на та со -
ра бо тка на СЗП на Град Скоп је со ор га ни -
зи ра ње на по се та во Со фи ја, Р. Бу га ри ја,
а ЗП-Ку ма но во, со под др шка на СЗПМ,
одр жа Ме ѓу на род на фолк лор на сред ба
со учес тво на пен зи о не ри од Ма ке до ни -
ја, Ср би ја и Бу га ри ја.

По ве ќе здру же ни ја на пен зи о не ри во

те кот на 2018 го ди на имаа тра ди ци о нал -
на са мо стој на со ра бо тка со по ве ќе здру -
же ни ја во дру ги зем ји, пре ку сред би и ек -
скур зии. 

Образ ло жу вај ќи ја про гра ма та за ра -
бо та на ко ми си ја та за 2019 го ди на, пре -
тсе да те лот Ар ги ров ски истак на де ка се
соз да де ни ус ло ви да се про ши ри ме ѓу -
на род на та со ра бо тка и со пен зи о не ри -
те од Гр ци ја и со дру ги зем ји од Европ -
ска та Уни ја. Во тие рам ки се оче ку ва
СЗПМ да пот пи ше ме мо ран дум за со ра -
бо тка со пен зи о нер ски те со ју зи од Бу га -
ри ја и Ко со во. По ве ќе здру же ни ја на пен -
зи о не ри, член ки на СЗПМ, ќе ја про дол -
жат тра ди ци ја та на со ра бо тка со Здру -
же ни ја та на пен зи о не ри од Ср би ја, Бу -
га ри ја, Ал ба ни ја и Ко со во, а осо бе но со
по гра нич ни те оп шти ни. 

По из ве шта јот и про гра ма та свои ди -
ску сии имаа чле но ви те на ко ми си ја та,
Бес ник По це ста, Дан че Да ска лов ска, Ѓор -
ги Се ра фи мов, Или ја Гли го ров, Стан ка
Трај ко ва и Сал тир Ка ров ски. По це ста
истак на де ка во 2017 и 2018 го ди на имал
по ве ќе крат на ко му ни ка ци ја со ра ко вод -
ни ор га ни на Со ју зот на пен зи о не ри те на
Ко со во и е до го во ре но да се на пра ват
сред би на де ле га ции од два та со ју зи. Да -

ска лов ска ги под др жа два та до ку мен та и
збо ру ва ше за бо га та та ме ѓу на род на со -
ра бо тка на ЗП-Стру ми ца со здру же ни ја
од Бу га ри ја и Гр ци ја. Се ра фи мов збо ру -
ва ше за зна че ње то на ме ѓу на род на та со -
ра бо тка на СЗПМ, а за ЗП-Ко ча ни де ка
има пот пи ша но и по вел ба за збра ти му -
ва ње со ЗП-Ле ско вац. Гли го ров истак на
де ка во 2019 го ди на се оче ку ва де сет то,
ју би леј но учес тво на СЗПМ на Фе сти ва -
лот за тре та жи вот на до ба во Љуб ља на,
Ре пуб ли ка Сло ве ни ја, или на нив ни от но -
во вос по ста вен „Фе сти вал за ме ѓу ге не -
ра ци ски со жи вот“. Трај ко ва наг ла си де -
ка пре ку Фе сти ва лот во Љуб ља на нај до -
бро се прет ста ву ва ат СЗПМ и здру же ни -
ја та на ме ѓу на ро ден план и де ка е по треб -
но да про дол жи и да се уна пре ду ва оваа
со ра бо тка. Ка ров ски истак на де ка до се -
гаш ни те актив но сти се до бра ба за за ра -
бо та во ид ни на и при тоа наг ла си де ка е
до бро да се со ра бо ту ва и со грч ки те пен -
зи о не ри, ка ко и да се ор га ни зи ра Бал кан -
ски фе сти вал.

На кра јот си те зак лу чи ја де ка ме ѓу на -
род ни те актив но сти на СЗПМ и на не го -
ви те член ки тре ба уште по ве ќе да се ин -
тен зи ви ра ат по фор ма и со др жи на.                                                                   

И.Г
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Stranicite gi ureduvaat:
Ка ли на С. Ан до но ва 
од SZPM 

Aleksandar Dimkovski  
и Јадранка Ковјаниќ
od „Nova Makedonija“

Здру же ни е то на пен зи о не ри од
Све ти Ни ко ле, на 30.1.2019 го ди на ја
одр жа сво ја та пос лед на сед ни ца на
со бра ни е то во овој со став и во овој
ман дат. 

Сед ни ца та за поч на со ед но ми нут -
но мол че ње и од да ва ње по чит на по -
чи на ти от член на со бра ни е то, Вен цо
На у мов.

По ед ног лас но то усво ју ва ње на
днев ни от ред при сут ни те чле но ви го
разг ле даа, ди ску ти раа и го усво и ја из -
ве шта јот за ра бо та та во 2018 го ди на.
Пре тсе да ва чот на сед ни ца та и се кре -
тар на здру же ни е то, Трај че Сан дев, да -
де по јас ну ва ње и кра тко образ ло же -
ние на си те ре а ли зи ра ни актив но сти.

Врз ос но ва на ста ту тот на здру же -
ни е то, из врш ни от од бор под го тви про -
гра ма за ра бо та и фи нан си ски план

за 2019 го ди на. 
Про гра ма та е обем на, а до бар дел

од неа ќе се ре а ли зи ра во сог лас ност
со про гра ма та на СЗПМ - истак на пре -
тсе да те лот на ЗП-Све ти Ни ко ле, Ни ко -
ла Ата на сов. 

По тоа, тој де тал но ин фор ми ра ше
за из бор ни те актив но сти за но ви ра -
ко водс тва на ор га ни те и те ла та на здру -
же ни е то, кои ќе за поч нат на 30.1.2019
год. и ќе за вр шат на 6.3.2019 год. со
одр жу ва ње на сед ни ца на из бор но то
со бра ние. Тој се за ло жи да би де за па -
зе на ро до ва та ед на квост и во но ви те
ор га ни да би де по ве ќе откол ку до се -
га, од нос но по ве ќе да би дат за ста пе -
ни же ни те.

Све то лик Ни ко лов, де ле гат во со -
бра ни е то на СЗПМ од ЗП-Све ти Ни ко -
ле, се освр на и да де образ ло же ние за

за шти та на стан дар дот на пен зи о не -
ри те. Тој се освр на и на пра ша ње то за
зго ле му ва ње то на пен зи и те во на ред -
ни от пер и од спо ред но ви от за кон на
ПИОМ. По оп шир на та и кон стру ктив -
на ди ску си ја по ова пра ша ње, со бра -
ни е то за зе де став и до не се од лу ка де -
ка ова пра ша ње тре ба да се акту а ли -
зи ра и да се ини ци ра по ра стот на пен -
зи и те да би де врз ос но ва на ин декс на
по раст на це ни те и по ка чу ва ње на пла -
ти те, а не врз ос но ва на бру то-до маш -
ни от по раст (БДП) и по ка чу ва ње то са -
мо на тро шо ци те на жи вот.

Чле но ви те на со бра ни е то до не соа
од лу ка за рас пу шта ње на со бра ни е то
и на си те те ла и ор га ни на здру же ни е -
то од 5 март 2019 го ди на.

Ву ки ца Пе тру ше ва

Про мо ци ја та на мо но гра фи ја та
„Спор тот во гра дот под Ша ра - ге не -
ра ции соз да ва чи на тро феј ни от
спорт“ од пен зи о ни ра ни от про фе -
сор по фи зич ка кул ту ра Дра го љуб
(Дра шко) Ха џииљо ски-Чај ка има ше
две со др жи ни: прет ста ву ва ње на
тру дот во мо но гра фи ја та од 170
стра ни ци и ме ѓу ге не ра ци ска сред -
ба на спор ти сти и спорт ски ра бот -
ни ци од Те то во на на зад 100 го ди ни.
Мо но гра фи ја та ја про мо ви раа д-р
На се Кон дов ски и Бо рис Мо ми ро -
ски. Вто ра та со др жи на, ко ја мо же
да се ре че де ка до би до ми нант но
ме сто, е ме ѓу ге не ра ци ско то ви ду ва -
ње кое по ми на во зна кот на се ќа -
ва ње на оние што се вгра ди ле во
спорт ски от жи вот на Те то во и на го -
лем број од нив, по е дин ци или ко ле -
кти ви, им беа до де ле ни приз на ни ја
или пе ха ри.

Авто рот на мо но гра фи ја та, поз -
нат ка ко Дра шко Ха џииљо ски, кој
по тек ну ва од ед но од најс порт ски те
се мејс тва во Те то во - Чај ка и кој има
го ле ми зас лу ги за раз во јот на спор -
тот, ус пеш но истра жу вал и вгра дил
со др жи ни, пред сè од „ма ли те“ спор -
то ви, а најм но гу за од бој ка та во ко -
ја и ка ко играч, тре нер, се ле ктор по -
ми нал по ве ќе де це нии од сво јот жи -
вот. Мо но гра фи ја та оби лу ва со сли -
ки од ми на то то до де неш ни вре ми -

ња, име ну вај ќи ги оние кои најм но -
гу при до не ле во раз во јот на раз ни -
те спорт ски дис цип ли ни и што го
афир ми ра ле спор тот не са мо во Те -
то во ту ку и по ши ро ко. Не ма прв и
нај зас лу жен, за што Те то во има да -
де но мно гу спор ти сти во по ве ќе
спорт ски дис цип ли ни. Но не од мин -
ли во е спо ме ну ва ње то на ими ња та
на Ре фик Јах ја, нај стар ски јач и ре -
пре зен та ти вец на не ко гаш на Ју гос -
ла ви ја во алп ски дис цип ли ни, не го -
ви от врс ник, се га 90-го диш ник, Ди -
ме Ѓор че ски-Ча уш, пла ни нар кој и
де нес ги осво ју ва вр во ви те на Ша -
ра, Абиљ Ше ри фи, ре пре зен та ти вец
во нор ди ски дис цип ли ни, гим на сти -
ча ри те На се Кон дов ски и Хри сти -
фор То до ров, Фо ти Ѓа то ски во бо ре -
ње, Јо ван че Јо ва нов ски-Шу ко и Бес -
ник Му ра ти во ка ра те, Бра не Јо си -
фов ски-Ју фка во пинг-понг и уште
мно гу дру ги. Во мо но гра фи ја та, не -
од мин ли ви се ими ња та Еле о но ра
Ср би нов ска, ко ја во зе ни тот на сво -
е то спор ту ва ње во од бој ка се наш -
ла ме ѓу че ти ри те нај ус пеш ни во
Евро па, Вла ди мир Ѓор чев ски-Ци па,
ре пре зен та ти вец во од бој ка во не -
ко гаш на Ју гос ла ви ја и не го ва та ќер -
ка Ли на, ка ко нај ус пеш на ма ке дон -
ска те ни сер ка и ви со ко ран ги ра на
во жен ска кон ку рен ци ја во све тот.

- Не ка не ми се лу тат си те оние

што ги вгра ди ле сво јот труд и зна е -
ње во раз ни те спор то ви или оние
што ра ко во де ле со спорт ски те еки -
пи и со ју зи. Спи со кот на та кви те е
пре долг. Мо но гра фи ја та е исто ри ски
оп фат на раз ни те спорт ски ви теш -
тва на спорт ски те те ре ни, све до ци
на ви сок ква ли тет и зна е ње, нив но
со го ру ва ње во спор ту ва ње то. Овој
труд го оста вам во ама нет до си те
оние што има ат спорт ско ср це ка ко
мо е во, да ги до пол ну ва ат но ви те ре -
до ви, да не доз во лат да изб ле ди на -
ша та слав на спорт ска исто ри ја и да
не згас не бле ска ва та тра ди ци ја на
на ше то Те то во - ве ли Чај ка.

Дра шко Чај ка ве ли де ка по крај
пер и о ди ка та, во ко ја се сре ќа ва ат
мно гу спорт ски ус пе си на Те тов ци,
свој пе чат има ат да де но и Гој ко Ефто -
ски за нај ста ри от фуд бал ски клуб во
Ма ке до ни ја - Љу бо тен, Вла ди мир Ко -
чо ски за нај тро феј ни от фуд бал ски
ко ле ктив и не ко га шен пр во ли гаш
Те текс и за ски ја ње то на Ша ра за -
поч на то со офи ци јал ни от Шарп ла -
нин ски куп од проф. д-р Мир чо Са -
вев ски. Во сво и те се ќа ва ња вгра -
де ни во мо но гра фи ја та, Чај ка ги спо -
ме ну ва ски јач ки те клу бо ви Љу бо тен
и Ша ра од 1934 го ди на, пла ни нар -
ски от „Љу бо тен“ од 1933 го ди на, ка -
ко и дру ги клу бо ви од ши ро ка та па -
ле та на ра но за ста пе ни спор то ви ка -
ко пинг-понг, те нис, ка ра те, бо ре ње,
бокс и мно гу дру ги. Во Те то во се одр -
жу ва и ме ѓу на род ни от од бој кар ски
тур нир „Бран ко Ха џииљо ски-Чај ка“,
кој го но си име то на по кој ни от брат
на авто рот, еден од се стра ни те спор -
ти сти во Те то во.

Авто рот ка ко спор тист и спорт -
ски ра бот ник, Дра шко Чај ка, це ли -
от жи вот го по ми нал на спорт ски те
те ре ни. Ве ќе 10 го ди ни е во пен зи -
о нер ска та ор га ни за ци ја, а е пен зи -
о ни ран ка ко за ме ник-ди ре ктор на
Ме ди цин ско то учи ли ште во Те то во,
на ко ја долж ност по ми нал 15 го ди -
ни. Иа ко пен зи о ни ран, Чај ка и се га
е со мла ди те и најм ла ди те, но не и -
зо став но дру га ру ва и со сво и те врс -
ни ци-пен зи о не ри, се ко гаш се ста -
ва на рас по ла га ње на здру же ни е то
за по сто ја но да би де со спор ти сти -
те-пен зи о не ри.             Г.Е.

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

Усво е на про гра ма та за 2019 го ди на 

МОНОГРАФИЈА ЗА СПОРТОТ ВО ТЕТОВО НА ДРАГОЉУБ ХАЏИИЉОСКИ-ЧАЈКА

Про мо ци ја за сред ба на ге не ра ции

ЗП-СТРУГА

Иван Ха џи ев, горд на злат ни от
ме дал во таб ла 

Во „се мејс тво то“ на ЗП-Стру га е
и стру жа не цот Иван Ха џи ев, ле ген -
да на фуд ба лот, кој се га е по све тен
на са лон ска та игра таб ла. Од са мо -
то пен зи о ни ра ње актив но се вклу -
чу ва во ор га ни те на ЗП-Стру га, ка де
што мо мен тал но ја из вр шу ва функ -
ци ја та пре тсе да тел на ко ми си ја та за
спорт. Ка ко пен зи о нер учес тву вал
на оп штин ски, ре ги о нал ни и на пет
ре пуб лич ки нат пре ва ри во таб ла. 

Иван Ха џи ев е поз нат на спорт -
ска та јав ност во Стру га, осо бе но во
фуд ба лот. Во пер и о дот од 1961 до
1967 го ди на бил еден од врв ни те
фуд ба ле ри на ФК Ка ра ор ман, ко га
клу бот бил во не го ва та нај го ле ма
екс пан зи ја и ко га по стиг ну вал нај -
до бри ре зул та ти во Ма ке дон ска та
фуд бал ска ли га. То гаш играл во нај -
сил на та ге не ра ци ја на стру шки фуд -
ба ле ри. По крај фуд ба лот, кој му бе -
ше на пр во ме сто, и таб ла та му е
оми ле на. Ха џи ев со за до волс тво се
при се ту ва на мно гу мо мен ти од

спорт ски от жи вот, но најм но гу ко га
бил прог ла сен за по бед ник во дис -
цип ли на та таб ла на 17-ти те пен зи о -
нер ски спорт ски игри ко га се за ки -
тил со зла тен ме дал.

- Уба во е да си по бед ник и да
осво иш зла тен ме дал. За ме не тоа
бе ше вр вен ус пех, би деј ќи бев
единс тве ни от од спорт ска та еки па
на ЗП-Стру га што освои пр во ме сто.

На на ше то пра ша ње да ли и на -
та му ќе учес тву ва во овие пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри што ги
ор га ни зи ра СЗПМ, Ха џи ев ве ли де -
ка ќе се оби де да го по стиг не овој
ус пех и жел ба му е да учес тву ва на
пен зи о нер ска та олим пи ја да во 2019
го ди на. 

За мо и те ус пе си сум зас лу жен јас
лич но, но и пре тсе да те лот на ЗП-Стру -
га, Ми ло рад Тр по ски, кој се ко гаш ми
из ле гу ва в пре срет за ба ра ња та што
се од не су ва ат на спор тот - зак лу чи
Ха џи ев.

С. Ку ку не шо ски

При ја ву ва ње до 15 фе вру а ри 
за бесп лат на бањ ско
-кли мат ска ре кре а ци ја 

Си те за ин те ре си ра ни пен зи о не ри до 15 фе вру а ри 2019 го ди на мо жат да
се при ја ват за ко ри сте ње на ус лу га та бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја за 2019
го ди на. Оваа ус лу га мо же да ја ко ри стат ли ца ко рис ни ци на ста рос на, ин ва -
лид ска и се меј на пен зи ја кои жи ве ат на те ри то ри ја та на РМ. Ус лу га та мо же
да се ко ри сти ед наш, во пер и о дот од март до но ем ври 2019 го ди на, во тра -
е ње од 7 де на, а ко ја оп фа ќа 6 пол ни пан си о ни (но ќе ва ње со 3 обро ка днев -
но), бањ ска те ра пи ја, еден за дол жи те лен здрав ствен прег лед и тро шо ци за
пре воз во ви си на на по врат на авто бу ска кар та. Ус лу га та мо же да ја ко ри стат
ко рис ни ци на пен зи ја чиј из нос за но ем ври 2018 го ди на из не су вал до 17.000
де на ри. За ко ри сте ње на бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја, по треб но е да се
под не се ба ра ње до фи ли ја ли те и де лов ни ци те на Фон дот за здрав ство, спо -
ред ме сто то на жи ве е ње. Ба ра ње то го из да ва фи ли ја ла та/де лов ни ца та. Ко -
рис ни ци те на пен зи ја, кои од 2010 го ди на до 2018 го ди на ја ко ри сте ле ус лу -
га та за бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја, или, пак, за бесп ла тен ту ри стич ки ви -
кенд, не мо же да ја ко ри стат ус лу га та бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја во 2019
го ди на. Фон дот на ПИОМ, за дол жи тел но пис ме но ќе го из ве сти под но си те -
лот на ба ра ње то за уста но ва та во ко ја ќе би де упа тен и за пер и о дот на ко ри -
сте ње на ус лу га та.


