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На 5 фе вру а ри 2019 го ди 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 ја одр жа сво ја та 22. сед ни ца со ко ја ра ко во -
де ше пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров ски, а по -
крај чле но ви те на ИО, при сус тву ваа и пре тсе да те лот
на со бра ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста, пре тсе да -
те лот на над зор ни от од бор, Ми тре Сто ја нов ски, пре -
тсе да те лот на прав но-еко ном ски от фо рум, д-р Фи -
дан чо Сто ев, пре тсе да те лот на ко ми си ја та за ме ѓу -
на род на со ра бо тка, Ша бан Ази зи, пре тсе да те лот на
ко ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја, Здра вко Пе тков -
ски, пре тсе да те лот на ко ми си ја та за здрав ство и со -
ци јал на по ли ти ка, д-р Сто јан че Сте фа но ски и сме -

тко во ди те лот на Со ју зот, Пе тар Ан дре ев ски. 
Ка ко што е во о би ча е но, нај пр во бе ше усво ен

за пис ни кот од прет ход на та 21. сед ни ца на ИО на
СЗПМ. По тоа на днев ни от ред бе ше из ве шта јот за
ра бо та та на СЗПМ и не го ви те ор га ни и те ла во 2018
го ди на, кој го образ ло жи Сал тир Ка ров ски, пот пре -
тсе да тел на ИО на СЗПМ.

Во из ве шта јот за ра бо та та на СЗПМ за 2018 го -
ди на се оп фа те ни си те по важ ни актив но сти. Осо бе -
ни ре зул та ти се по стиг на ти во по до бру ва ње на стан -
дар дот на пен зи о не ри те, здрав стве на та за шти та,
кул тур ни те и спорт ски те актив но сти, ме ѓу на род на -
та со ра бо тка и мул ти ет нич ки от со жи вот и дру го. Од
ре зул та ти те тре ба да би де ме за до вол ни. Од дру га

стра на, по стиг на ти те ре зул та ти се пот тик за но ви
актив но сти во оваа 2019 го ди на. Ре а ли зи ра ни те
актив но сти по ка жу ва ат де ка про гра ма та за 2018
го ди на на СЗПМ е ос тва ре на во це лост, ду ри и по ве -
ќе од тоа – истак на, ме ѓу дру го то, Ка ров ски. 

Чле но ви те на из врш ни от од бор беа ин фор ми -
ра ни и за фи нан си ско то ра бо те ње на СЗПМ во из -
ми на та та 2018 го ди на. Струч но 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 над зор ни от од бор, Ми тре Сто ја нов ски. 

Спо ред при ло же ни от фи нан си ски из ве штај што
го разг ле да над зор ни от од бор, ана ли за та на при ка -
жа ни те при хо ди и рас хо ди по ка жу ва де ка СЗПМ ра -
бо тел спо ред за ко ни те. Фи нан си ски от из ве штај е

на со ка и за на та мош но ор га ни зи ра ње на тра ди ци -
о нал ни те актив но сти, но и за но ви. Од фи нан си ски -
от из ве штај за ра бо та та на СЗПМ во 2018 го ди на
вид ли ви се мно гу по зи тив ни по ка за те ли за до ма -
ќин ско ра бо те ње во рам ки те на фи нан си ски от план
за 2018 го ди на - истак на Сто ја нов ски.

По ди ску си и те кои сле ду ваа по овие два важ ни
до ку мен ти, исти те беа усво е ни за ед но со да де ни те
за бе ле шки. На сед ни ца та бе ше усво е на и пред лог-
од лу ка та за за врш на та сме тка на Со ју зот за 2018
го ди на, со зак лу чок иста та да би де об ја ве на во вес -
ни кот „Пен зи о нер плус“ и на веб-стра ни ца та на
СЗПМ.

На сед ни ца та бе ше до не се на од лу ка до ма ќи -
ни на осум те ре ги о нал ни ре вии на пес ни, му зи ка
и игри да би дат здру же ни ја та на пен зи о не ри: Ви -
ни ца, Те то во, Во е ни пен зи о не ри, Цен тар, Вев ча -
ни, Ва лан до во, При леп и Све ти Ни ко ле. На си те
овие здру же ни ја ќе им би дат до де ле ни по 40.000
де на ри од СЗПМ за што по ус пеш ни под го то вки на
ре ви и те. Ре ви и те ќе се одр жат во пер и о дот од 1
април до 20 мај 2019 го ди на. Ре пуб лич ка та ре ви -
ја на пес ни, му зи ка и игри ќе се одр жи на по че то -
кот на ју ни 2019 го ди на. 

Исто та ка, беа одре де ни и здру же ни ја та-до ма -
ќи ни на 24. ре ги о нал ни спорт ски нат пре ва ри во
осум те ре ги о ни и тоа: Со ли дар ност-Ае ро дром, Го сти -
вар, Кру ше во, Стру га, Ге вге ли ја, Зле то во, Ра до виш
и Кон че и Бе ро во. И до ма ќи ни те на ре ги о нал ни те
спорт ски нат пре ва ри ќе до би јат по 40.000 денaри.
Ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри ќе се одр жат во
пер и о дот од 20 мај до 31 ју ни 2019 го ди на. 

Со ог лед на тоа што ова е пос лед на сед ни ца на
ИО на СЗПМ во овој со став, се до не се од лу ка на пре -
тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски да му се до де ли злат -
на пла ке та за осо бен при до нес во раз во јот и ра бо -
та та на Со ју зот.

На сед ни ца та, исто та ка, беа до не се ни и дру ги
од лу ки за не пре че но те ков но ра бо те ње на Со ју зот
во на ред ни от пер и од. 

Ка ли на С. Ан до но ва

ДВАЕСЕТ И ВТОРА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

По стиг на ти те ре зул та ти пот тик 
за но ви актив но сти на се кој план

Де ле га ци ја на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри и ин ва ли -
ди на тру дот на Ре пуб ли ка Ко со во,
на 28 фе вру а ри 2019 го ди на ос тва -
ри офи ци јал на по се та на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја. Во де ле га ци ја та на Со ју -
зот од Ко со во беа пре тсе да те лот Ша -
бан Кај та зи, се кре та рот Ха сан Бе -
ри ша и пре тсе да тел ка та на Акти вот
на же ни-пен зи о нер ки на При шти -
на, Су ве ла Ка си ми. Де ле га ци ја та ја
при ми пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, за ед но со Бес ник По -
це ста, пре тсе да тел на со бра ни е то
на Со ју зот, Сал тир Ка ров ски, пот -
пре тсе да тел на из врш ни от од бор и
Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на из -
врш ни от од бор на СЗПМ. При тоа,
пре тсе да те ли те на два та со ју за во
про сто ри и те на СЗПМ офи ци јал но
пот пи шаа ме мо ран дум за со ра бо -
тка што бе ше ср деч но поз дра ве но
од си те при сут ни на сред ба та.

Исто вре ме но беа раз ме не ти мо -
но гра фии на два та со ју за и дру ги ма -

те ри ја ли за по до бро ме ѓу себ но за -
поз на ва ње. На сред ба та бе ше истак -
на то де ка ме ѓу на род на та со ра бо тка

на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри на Ма ке до ни ја е зна чај на
про грам ска актив ност за ос тва ру -

ва ње на це ли те за уна пре ду ва ње на
до сто инс тве но то жи ве е ње на пен -
зи о не ри те. Со ра бо тка та на здру же -

ни ја та на пен зи о не ри од две те др -
жа ви се од ви ва по ве ќе го ди ни со за -
ем на ко му ни ка ци ја, по се ти и дру га -
ру ва ња. Со пот пи шу ва ње то на ме -
мо ран ду мот се оче ку ва со ра бо тка -
та ме ѓу со ју зи те и здру же ни ја та да
се ин тен зи ви ра. 

За вре ме на по се та та во СЗПМ
се во деа раз го во ри за ор га ни за ци -
ски те, про грам ски те и фи нан си ски -
те пра ша ња во два та со ју за. Го сти -
те истак наа де ка во Со ју зот на пен -
зи о не ри и ин ва ли ди на тру дот во Ко -
со во од вкуп но 165.000 пен зи о не -
ри са мо 61.000 се ста рос ни пен зи -
о не ри и де ка пен зи и те во за вис ност
од обра зо ва ни е то на пен зи о не рот
се дви жат од 180 до 265 евра, во
ка те го рии спо ред ни во то на обра -
зо ва ние. За си те пен зи о не ри и ин -
ва ли ди на тру дот чле на ри на та е две
евра. На кра јот, го сти те упа ти ја по -
ка на за воз врат на по се та во При -
шти на за утвр ду ва ње но ви кон крет -
ни актив но сти.

м-р Или ја Гли го ров

МЕ ЃУ НА РОД НА АКТИВНОСТ НА СЗПМ

Пот пи шан ме мо ран дум за со ра бо тка 
со Со ју зот на пен зи о не ри те од Ре пуб ли ка Ко со во
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Во са ла та на хо те лот „Ки че во“ не о -
дам на се одр жа ре дов на сед ни ца на со -
бра ни е то на ЗП-Ки че во. Сед ни ца та ја
отво ри и со неа ра ко во де ше пре тсе да те -
лот Мех мед Мех ме ди. По усво ју ва ње то
на днев ни от ред прв го во ре ше и ги поз -
дра ви де ле га ти те и го сти нот, пре тсе да те -
лот на ЗП-Ки че во, Љу бо мир Лу ка ро ски.
За ра бо та та на СЗПМ го во ре ше де ле га -
тот од Ки че во во СЗПМ, Ду шан Ри сто ски,
кој да де де та лен при каз за за ла га ња та на
Со ју зот кон си те 53 здру же ни ја-член ки на
Со ју зот и за ос нов на та гри жа на СЗПМ за
пен зи о не ри те, пред сèза ре дов на та исп -
ла та на пен зи и те, нив но то зго ле му ва ње,
здрав стве на та за шти та и во оп што за кул -
тур но то и спорт ско то жи ве е ње на пен зи -
о не ри те.

Во вед но из ла га ње по из ве шта и те
за ра бо та та на ЗП-Ки че во да де се кре -
та рот на здру же ни е то, До бре Ла за ре -
ски, кој на по ме на де ка во из ми на та та
го ди на ко ми си и те по стиг на ле не за вид -
ни ре зул та ти. 

За фи нан си ско то ра бо те ње на здру -
же ни е то го во ре ше кни го во ди тел ка та На -
ди ца Ан ге ле ска, ко ја кон ста ти ра по зи тив -
но ра бо те ње во из ми на та та 2018 го ди -
на, а ко ја кон ста та ци ја ја по твр ди и из ве -
шта јот на над зор ни от од бор што го под -

не се пот пре тсе да тел ка та Дон ка Тра ја но -
ска. По из ве шта јот на над зор ни от од бор
ди ску ти ра ше и чле нот на од бо рот, Ќи ро
Бла же ски, кој по ба ра да се до не се од лу -
ка ос тва ре ни те средс тва ка ко до би вка
да се пре не сат во на ред на та го ди на. 

По ис црп на та ди ску си ја за збор се ја -
ви пот пре тсе да те лот на ИО на Со ју зот, Сал -
тир Ка ро ски, кој нај пр во ја поз дра ви ра -
бо та та на со бра ни е то и ја по фа ли ус пеш -
на та ра бо та на здру же ни е то во из ми на -
та та го ди на. По тоа, пот пре тсе да те лот Ка -
ро ски го во ре ше за ме сто то и уло га та на
Со ју зот и за ла га ња та се кој пен зи о нер да
ги ос тва ру ва сво и те пра ва беа раз ли ка
на ко ја ка те го ри ја пен зи о не ри при па ѓа,
се меј ни или ин ва лид ски. Го во ре ше и за
За ко нот за пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње
кој, по јав на та ди ску си ја ме ѓу здру же ни -
ја та, е до ста вен до Вла да та. 

На сед ни ца та, пен зи о нер ки те од Акти -
вот на пен зи о нер ки по ба раа во ид ни на
же ни те да би дат по ве ќе за ста пе ни во ор -
га ни те и те ла та ка ко во здру же ни е то та ка
и во Со ју зот.

На кра јот бе ше до не се на од лу ка за
рас пи шу ва ње но ви из бо ри за со став на
ор га ни те и те ла та при ЗП-Ки че во, што ќе
се одр жат во прет стој ни от пер и од од те -
ков на та 2019 го ди на.              А. Ри сто ска

На кра јот на фе вру а ри, со бра ни е -
то на ЗП-Охрид и Де бр ца ја одр жа пос -
лед на та, де сет та сед ни ца од до се гаш -
ни от че ти ри го ди шен ман дат од 2015
до 2019 го ди на. Сед ни ца та со ко ја ра -
ко во де ше пре тсе да те лот на со бра ни е -
то, д-р Ди ми тар Спа се ски, бе ше во про -
ши рен со став и на неа при сус тву ваа и
чле но ви те на из врш ни от од бор, над -
зор ни от од бор и двај ца та чле но ви на
со бра ни е то на СЗПМ. На сед ни ца та беа
усво е ни из ве шта јот за ра бо та та на ор -
га ни те и ко ми си и те, за врш на та сме тка
на здру же ни е то и из ве шта јот за ра бо -
та та на Клу бот за 2018 го ди на.

За ра бо та та на здру же ни е то во
2018 го ди на ела бо ри ра ше пре тсе да -
те лот на из врш ни от од бор, Ѓор ѓи Трп -
че ски, кој ре че де ка се ре а ли зи ра ни
си те за цр та ни про грам ски актив но -
сти. Тој нај пр во да де хро но ло ги ја на

пе тго диш ни от суд ски спор што го во -
ди здру же ни е то со ин ва лид ски те пен -
зи о не ри око лу сопс тве но ста на До мот
и бло ки ра на та жи ро-сме тка, на мет нат
од над во реш ни фа кто ри. Трп че ски бе -
ше оп ти мист и ре че де ка спо ро ви те се
во фи нал на фа за и се оче ку ва ко неч -
но да би дат ре ше ни, би деј ќи ве ќе два
па ти охрид ски от Ос но вен суд од лу чил
во ко рист на ЗП-Охрид и Де бр ца, па се
оче ку ва са мо фор мал но Апе ла ци о ни -
от суд од Би то ла ко неч но да до не се по -
зи тив на пре су да.

Во вр ска со актив но сти те на здру -
же ни е то, Трп чев ски ре че де ка во из -
ми на та та го ди на ед нод нев ни из ле ти
во зем ја ва и во странс тво ко ри сте ле
1.500 пен зи о не ри, здру же ни е то учес -
тву ва ло со го лем ус пех на си те кул тур -
ни и спорт ски ма ни фе ста ции ор га ни -
зи ра ни од СЗПМ, а ми на та та го ди на е

ор га ни зи ра на и за ед нич ка сред ба на
Илин ска Пла ни на со ЗП-Де мир Хи сар.
Ус пе шен на стап за ед но со ЗП-Со ли -
дар ност-Ае ро дром е ос тва рен и на ме -
ѓу на род ни от фе сти вал „Тре то жи вот но
до ба“ во Љуб ља на, Сло ве ни ја.

Из ве штај за за врш на та сме тка за
2018 го ди на под не се пре тсе да те лот
на над зор ни от од бор, Дим че Стој ко -
ски - Ле пи, кој ре че де ка здру же ни е -
то ра бо те ло по зи тив но, еко но мич но
и до ма ќин ски и со по зи тив на раз ли -
ка во од нос на прет ход на та го ди на.
По зи тив ни оце ни за ра бо те ње то из -
не соа и Зо ре Миц ко ски, До брин ка
Та ле ва, Че до Ри сте ски, Сло бо дан Пу -
пи но ски, Вла до Ми ло ше ски, Ата нас
Ко стој чи но ски, Ла зар Ка ран фи ло ски,
Сте фан Вла ди ми ров, Але ксан дар
Ива но ски и дру ги.

К. Спа се ски 

Је си ка Го тен бос е од гра дот Хорн,
Хо лан ди ја, кој е од да ле чен са мо 40
ки ло ме три од Ам стер дам. Таа е член -
ка на ху ма ни тар на та ор га ни за ци ја
„По мош за Ма ке до ни ја“ во неј зи ни -
от град. Је си ка по крај што има го ле -
мо ху ма но ср це, таа е фа на тич ки вљу -
бе на и во из вор ни от ма ке дон ски
фолк лор. И ток му тој, фолк ло рот, н 
спои. На ше то при ја телс тво трае 15
го ди ни, а бе ше и при чи на по ве ќе да
ја на со чи неј зи на та ху ма ни тар на ор -
га ни за ци ја да да ва по мош во Ма ке -
до ни ја. Хо лан ѓан ка та Је си ка Го тен -
бос до ни ра ла на мно гу ор га ни за ции,
но неј зи на „сла бост“ се по во зрас ни -
те. Неј зи ни те до на ции нај че сто за -
вр шу ва ат и се по вр за ни со по во -
зрас на та по пу ла ци ја - пен зи о не ри -
те и пен зи о нер ски те до мо ви. По не -
се на од ми лоз вуч но ста на на ши те
из вор ни ин стру мен ти, пр ва та до на -
ци ја што им ја до не се на пен зи о не -
ри те при ЗП-Про би штип се со сто е -
ше од комп лет из вор ни ин стру мен -
ти на кои и де нес сви рат чле но ви те
на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ при ЗП-
Про би штип. По тоа сле ду ва ше кли -
ма-уред за нор мал но из ве ду ва ње
на про би те за вре ме на лет ни от пер -
и од, а од ми на та та го ди на пен зи о -

не ри те се топ лат со печ ка ко ја исто
та ка е до на ци ја од Је си ка и фон да -
ци ја та „По мош за Ма ке до ни ја“. Је -
си ка и неј зи на та фон да ци ја до ни раа
и во Здрав стве ни от дом во Про би -
штип, апа ра ти кои нај че сто ги ко ри -
стат пен зи о не ри те. Исто та ка, Је си -
ка до не се и мно гу об ле ка за ста ри -
те ли ца во ру рал ни те сре ди ни во око -
ли на та на гра дот ко ја бе ше рас по -
ре де на со по мош на ОО на Цр вен
крст од Про би штип. Је си ка со неј зи -
ни от со пруг Ре монд и нив ни те при -
ја те ли те од фон да ци ја та ед но став но
се вљу бе ни во Ма ке до ни ја и во неј -
зи ни те уба ви ни. Во се ко ја при го да
тие до не су ва ат по не ко ја до на ци ја
во гра до ви те низ це ла Ма ке до ни ја.
Во Охрид на мла ди те им из гра ди ја
Мла дин ски цен тар. Во Не го ти но на
клу бот на пен зи о не ри при ОО на Цр -
вен крст им ја сме ни ја комп лет на та
сто ла ри ја. Пос лед на та нив на до на -
ци ја ко ја е во со ра бо тка со Кралс -
тво то Хо лан ди ја бе ше не о дам на во
Бе ро во. За уре ду ва ње на про сто ри -
и те за ста ри ли ца и на До мот за ста -
ри ли ца беа до ни ра ни 300.000 евра.
Ка ко што истак на Ма ри ја Ум лен ска,
ра ко во ди тел ка на уста но ва та, око лу
100 пен зи о не ри че ка ат за при ем во

уста но ва та.
Са кам да иска жам го ле ма бла -

го дар ност до ху ма ни тар на та ор га -
ни за ци ја од Кралс тво то Хо лан ди ја
кои за ед но со Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка и оп шти -
на та Бе ро во овоз мо жи ја да се ста -
ви во функ ци ја вто ри от дел од уста -
но ва та, со што ќе го про ши ри ме ка -
па ци те тот за уште 14 но ви ко рис ни -
ци – ре че Ум лен ска.

Прет став нич ка та на хо ланд ска -
та фон да ци ја, Је си ка Го тен бос, истак -
на де ка ова е ин ве сти ци ја ко ја во це -
лост ја оправ да ла сво ја та цел.

Во перс пе кти ва, со до на ци ја од
хо ланд ска та фон да ци ја ќе се про ши -
ри и тре ти от дел од До мот, со што исти -
от ќе би де во мож ност да при ми уште
40 но ви ко рис ни ци од Бе ро во и око -
ли на та, истак на Ум лен ска.

Овој пат во Ма ке до ни ја Је си ка
Го тен бос дој де со сво ја та еки па, со
сво и те при ја те ли Ма ри ја и Пе тар и
со со пру гот Ре монд. На кра тка та
сред ба од 2-3 ча са по раз го ва рав -
ме за нив ни те на ред ни пла ни ра ња
за до на ции во Ма ке до ни ја. 

Оста ну ва ме и го ди на ва да до ни -
ра ме во Ма ке до ни ја. На ша цел на
гру па и по на та му оста ну ва ат пен зи -
о не ри те и ста реч ки те до мо ви - истак -
на Је си ка.

Се раз де лив ме со жел ба за што
по бр зо да има ме но ва сред ба, ко ја
спо ред неа тре ба да се слу чи на по -
че то кот на април оваа го ди на, при
што ве ти де ка ќе го по се ти и Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја за кој слуш на ла мно гу
уба ви ра бо ти за актив но сти те на ма -
ке дон ски те пен зи о не ри. 

М. Здра вков ска 

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Ус пеш ни ре зул та ти во ра бо те ње то
ЗП-КИЧЕВО

За до вол ни од сра бо те но то 

Усво е ни фи нан си ски те из ве штаи 
и го диш на та сме тка за 2018 го ди на 
и про гра ма та за 2019 го ди на

ЗП-СТРУГАХу ма ни тар ка та Је си ка Го тен бос од Хо лан ди ја 
- го ле ма при ја тел ка на на ша та зем ја 

За врш на та сед ни ца на со -
бра ни е то на ЗП-Стру га за оваа
ка лен дар ска го ди на се одр жа
на 25 фе вру а ри 2019 го ди на
во про ши рен со став. На сед -
ни ца та беа разг ле да ни и усво -
е ни фи нан си ски те из ве штаи
и го диш на та сме тка на здру -
же ни е то за 2018 го ди на, кои
прет ход но беа разг ле да ни и
од над зор ни от од бор, а из ве -
шта јот го образ ло жи чле нот на
од бо рот, Идри Ис ма и ли.

Фи нан си ски от из ве штај на
здру же ни е то ја при ка жу ва фи -
нан си ска та со стој ба на 31 де -

кем ври 2018 го ди на. Про гра -
ма та е ре а ли зи ра на во це лост,
а ре зул та ти те од ра бо те ње то за
го ди на та што за вр ши се во сог -
лас ност со фи нан си ски те пра -
ви ла и пре по ра ки - со оп шти
пре тсе да те лот на ЗП-Стру га, Ми -
ло рад Тр по ски.

Со бра ни е то оце ни де ка
бла го да ре ние на ефи кас но то
иско ри сту ва ње на фи нан си ски -
те средс тва и на вре ме но то
обез бе ду ва ње на си те ин фор -
ма ции во те кот на 2018 го ди -
на, ЗП-Стру га ус пеш но ги за вр -
ши про грам ски те за да чи со

пла ни ра на та ди на ми ка на ос -
тва ру ва ње на про гра ма та за
ра бо та. 

По тоа на при сут ни те им се
обра ти Стан ка Трај ко ва, се кре -
тар ка на ИО на СЗПМ, ко ја му
по са ка ус пеш на ра бо та на со -
бра ни е то и вра ќа ње на пен зи -
о нер ски от дом „Га леб“ за по -
тре би те на пен зи о не ри те од ре -
ги о нот. Поз драв ни збо ро ви до
со бра ни е то упа ти и пре тсе да -
те лот на збра ти ме но то здру же -
ние од Кру ше во, Гли гор Ан ге -
ле ски, кој да де ама нет дру же -
ње то ме ѓу збра ти ме ни те здру -
же ни ја да про дол жи и по из бо -
рот на но ви те ра ко водс тва.
При сут ни те ги поз дра ви ја и пре -
тсе да те лот на Ма ке дон ски
Брод, Или ја Ла сев ски, ка ко и
прет став ни кот од ОО на Со ју зот
на бор ци од Стру га, Ајре дин Ме -
ме ди, и се кре тар ка та на ОО на
Цр ве ни от крст, Аду ри ме Да у ти,
ко ја во сво ја та ди ску си ја истак -
на де ка со ра бо тка та со ЗП-Стру -
га ќе про дол жи ус пеш но ка ко и
до се га. Си те до ку мен ти беа
усво е ни ед ног лас но. На кра јот
од сед ни ца та, пре тсе да те лот на
ко ми си ја та за ста ту тар ни и
прав ни ра бо ти, Фи кри ја Бе кте -
ши, под не се пред лог за из ме -
на и до пол ну ва ње на ста ту тот
на ЗП-Стру га, со цел да би де
усог ла сен со ста ту тот на СЗПМ,
кој чле но ви те на со бра ни е то
ед ног лас но го при фа ти ја без за -
бе ле шки.         С. Ку ку не шо ски
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Во по ма ли те ме ста, лу ѓе то, а осо -
бе но по во зрас ни те, во зи ма сво и те
до мо ви ги за топ лу ва ат со огрев но др -
во. За тоа со ра бо тка та на здру же ни ја -
та на пен зи о не ри и ЈП „Ма ке дон ски
шу ми“ е бит но да би де кон ти ну и ра но
до бра. Ка же те ни го нај бит но то за ва -
ша та со ра бо тка со ЗП-Де мир Хи сар?

- При род ни те ре сур си, а ту ка мис -
лам пред с  на шу ми те, на ед на зем -
ја прет ста ву ва ат ос но ва на раз ви то -
кот и жи во тот на неј зи ни те си сте ми.
Тие прет ста ву ва ат те мел на жи вот на -
та сре ди на од ед на стра на, а од дру га
стра на, пак, тие се из вор на раз ни су -
ро ви ни кои чо ве кот ги упо тре бу ва за
сво ја ег зи стен ци ја, па от ту ка про из ле -
гу ва де ка шу ми те и др ва та се не за мен -
лив при ро ден ре сурс. Во деј ќи се од
прет ход но ка жа но то, ка ко и мно гу го -
ди ни на на зад, со де мир хи сар ски те
пен зи о не ри има ме осо бе но до бра и
плод на со ра бо тка на мно гу по ли ња, а
по себ но око лу снаб ду ва ње то со огрев -
ни др ва за пен зи о не ри те. По крај со
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Де мир
Хи сар, ние има ме со ра бо тка и со дру -
ги здру же ни ја на пен зи о не ри од окол -
ни те гра до ви кои исто та ка ги снаб ду -
ва ме со др ва. За по год но сти те што им
ги да ва ме во вр ска со огрев но то др -
во, лу ѓе то од тре та та до ба ни воз вра -
ќа ат на тој на чин што ре дов но и ма -
сов но учес тву ва ат на ак ци и те за по -
шу му ва ње што се ко ја го ди на ги ор га -
ни зи ра ме на ни во на на ша та оп шти -
на. Се на де вам де ка со ра бо тка та ќе
про дол жи за ем но и ќе се раз ви ва, с 
со цел да ги олес ни ме на чи ни те на пла -
ќа ње на огрев но то др во и да го по мог -
не ме нив ни от бу џет, осо бе но на оние
со по ни ски пен зии.

ЈП „Ма ке дон ски шу ми“ се ко ја го -
ди на обез бе ду ва до вол но ко ли чес тво
огрев но др во за на ши те нај ста ри жи -
те ли на оп шти на та. Во сог лас ност со
до го во рот со де мир хи сар ски те пен зи -
о не ри, оваа го ди на обез бе див ме
6.000 ме три да бо во и бу ко во огрев -
но др во. Мно гу е важ но да се истак не
де ка ние ка ко парт не ри на при ро да -
та и пен зи о не ри те ка ко на ши вер ни

по тро шу ва чи од лич но со ра бо ту ва ме.
За нив др ва та се со по ни ски це ни, а
уште ед на по год ност е тоа што пла ќа -
ње то е на ра ти. Бро јот на ра ти те е по -
го лем за оние пен зи о не ри со по ни ски
пен зии. Тие др ва та ги пла ќа ат на 10
ед на кви ра ти. За ра ди по до бра снаб -
де ност и по бр за ис по ра ка на др ва та,
јас ка ко ра ко во ди тел и мо јот тим, ре -
дов но сме во кон такт со крај ни те по -
тро шу ва чи т.е. со пен зи о не ри те, кон -
тро ли рај ќи ги ди на ми ка та на ис по ра -
ка и ква ли те тот на др ва та. Со ис по ра -
ка за поч ну ва ме вед наш отка ко ќе се
по до брат вре мен ски те ус ло ви, не ка -
де кон сре ди на та на април, а не за вр -
шу ва ме с  до де ка не ги обез бе ди ме
си те пен зи о не ри со огрев но др во до
кра јот на ме сец октом ври. Мој впе ча -
ток е де ка пен зи о не ри те се за до вол -
ни од на ша та со ра бо тка и ќе се тру ди -
ме да би де уште по до бра. 

Пен зи о не ри те ги по чи ту ва ат ва ши -
те за ла га ња за да им по мог не те нив -
ни те пен зи о нер ски де но ви да би дат
по у ба ви. Ка же те ни кои се ва ши те ид -
ни пла но ви ка ко ЈП „Ма ке дон ски шу -
ми ПШС – Биг ла“?

- За да се за чу ва шу ма та тре ба да
се са ка, а гри жа та за шу ми те, пра вил -
но то на со чу ва ње на сто па ни су ва ње
со исти те, нив на та об но ва и раз ум но
ко ри сте ње и во ид ни на се за да ча и

при о ри тет на „ПШС – Биг ла“ од Де мир
Хи сар. По крај иско ри сту ва ње то на
шум ски те еко си сте ми, во ид ни на има -
ме за цел и афир ма ци ја на дру ги ас -
пе кти на шум ска та про дук ци ја, во за -
вис ност од ге о граф ски те, де мо граф -
ски те и дру ги ка ра кте ри сти ки и по тен -
ци ја ли на шум ски те по драч ја кои овоз -
мо жу ва ат со др жа ен, бо гат и про фи та -
би лен жи вот на жи те ли те на оп шти на -
та Де мир Хи сар. Пен зи о не ри те со го -
ди ни те стек на ле му дрост. Тие се свес -
ни за зна че ње то на шу ми те. Тие ги зна -
ат бла го да ти те што ги да ва ат шу ми те,
па за тоа се при мер за пом ла ди те ге -
не ра ции ко га има ак ции за по шу му -
ва ње.

На кра јот, што би им по ра ча ле на
пен зи о не ри те? 

Пред с  са кам да им по са кам до -
бро здрав је, уште дол ги го ди ни да си
ја ко ри стат зас лу же на та пен зи ја и да
ужи ва ат во при до би вки те што ги но си
тре то то до ба. Пре ку нив но то бо га то жи -
вот но искус тво, кое прет ста ву ва не -
про цен ли во бо гат ство, актив но да се
вклу чат во ра бо та та на на ша та ор га -
ни за ци ја со свои идеи и пред ло зи.
Здру же ни да ја со чу ва ме при ро да та,
да им би де топ ло во нив ни те до мо ви,
но и на ид ни те ге не ра ции.

Зо ран Сте ва нов ски

По по вод праз ни кот Све ти Три пун,
Де нот на ви но то, во Де бар Ма а ло по
тра ди ци ја се одр жа се дум на е сет та та
Де бар ма ал ска сред ба, на ко ја актив -
но учес тву ваа пен зи о не ри те од оп шти -
на та Цен тар и по ши ро ко. Но ви на на
го ди наш на та тра ди ци о нал на сред ба
бе ше про мо ви ра ње то на пес на та „Де -
бар ма ал ска се ре на да“, ко ја ќе прет -
ста ву ва пре поз нат ли вост на оваа сред -
ба и ќе би де неј зи на хим на. Се ре на -
да та пре ми ер но бе ше про мо ви ра на
во те ле ви зи ја Си тел пред сред ба та, а
на 13 фе вру а ри за прв пат се за пеа и
на сред ба та. Тек стот го на пи ша на ши -
от пен зи о нер Ра тко Спа сов ски, а му -
зи ка та и из вед ба та се на ком по зи то -
рот-пен зи о нер Ри сто Кра пов ски.

Де бар ма ал ска се ре на да

Ај де де нес ло за за крои,
па во Бо ем ска на друж ба на ми ни,
за Све ти Три пун ви но зе ми си,
и за сред ба на ша наз дра ви.
Мо ја ду шо пој ди, че ко ри,
а ти ги та ро ста ра за сви ри,
ед на се ре на да за љу бов пеј ми,
мој та ду ша не ка тре пе ри.
Ај слуш ни ка ко пе ат пес ни,

на ши те скоп ски бо е ми,
низ Де бар Ма а ло слав но вр ват,
во ме а ни ви но, ви но, ви но пи јат.

Сред ба та за поч на со кр ше ње по -
га ча пред пе кар ни ца та „Сил бо“, а про -
дол жи по ули ци те и ка фе а ни те на Де -
бар Ма а ло. Под бал ко ни те на ку ќи те
се пе е ја пес ни и се ре на ди. Глав ни от
на стан бе ше во ка фе а на та „Де бар Ма -
а ло“, ка де што све че но се од бе ле жа
сред ба та. Пре тсе да те лот Жи вко По -
пов ски им до де ли бла го дар ни ци на
нај зас луж ни те го сти и под др жу ва чи на
сред ба та. По тоа, се пи е ше ви но, се пе -
е ја пес ни и се чи таа бе се ди и сти хо ви
на истак на ти по е ти. Се ре деа ред пес -
ни, ред сти хо ви и ред здра ви ци. Ду ши -
те се ми лу ваа со пес ни и се ре на ди, а
ср ца та се пол неа со љу бов и сре ќа.
Друж ба та и ве сел ба та не ма ше крај.
По ис пи е но то ка фе учес ни ци те со пес -
на се упа ти ја во сла ткар ни ца та „Ап че“
и ту ка се зас ла ди ја со тор та и бо за. На
кра јот си те со среќ ни ду ши и ве се ли
ли ца си за ми наа во до мо ви те. Таа ве -
чер си те среќ ни ги со ну ваа уба ви те
до жи ву ва ња, кои не ма да ги за бо ра -
ват до но ва та сред ба со ви но то и љу -
бо вта.                                                           Р. С

На из ве шта јот за ра бо та та на ор га ни -
те и те ла та и из врш ни от од бор за 2018
го ди на, усво ју ва ње на го диш на та сме тка
и пред лог-од лу ка на ИО за рас пре де лу ва -
ње на не то-ви шо кот на при хо ди во из ми -
на та та го ди на и усво ју ва ње на из ве шта -
јот на над зор ни от од бор за 2018 го ди на,
раз гра но ци те на ЗП-Га зи Ба ба да доа це -
лос на под др шка. На го диш но то со бра ние
што се одр жа на 22 фе вру а ри 2019 го ди -
на, ста во ви те на раз гра но ци те ги пре не -
соа чле но ви те на со бра ни е то. 

Из ве шта јот за ра бо та та на ор га ни -

те и те ла та и из врш ни от од бор бе ше при -
фа тен без ни ка кви по себ ни за бе ле шки,
при што бе ше по тен ци ра но де ка во ми -
на та та го ди на беа ос тва ре ни за бе ле -
жи тел ни ре зул та ти во мно гу број ни те
актив но сти.

Во во вед но то из ла га ње, пре тсе да те -
лот Ѓор ѓе Ан до нов да де пре сек на актив -
но сти те на ор га ни те и ко ми си и те, на си -
те раз гра но ци и клу бо ви, на по стиг ну ва -
ња та во си те об ла сти на ор га ни зи ра но то
дејс тву ва ње, на ин фор ми ра ње то и дру -
го. Фи нан си ско то ра бо те ње на здру же -

ни е то е по зи тив но и ед ног лас но бе ше при -
фа те но. Во из ве шта јот на над зор ни от од -
бор е наг ла се но де ка вни ма тел но се сле -
де ни дви же ња та во при ли вот и по тро шу -
вач ка та. Не то-ви шо кот од ос тва ре ни те
при хо ди оста ну ва ка ко за ште да и ќе би -
де пре не сен во 2019 го ди на.

На 1 март 2019 го ди на, ед но од нај -
а ктив ни те скоп ски здру же ни ја ја одр жа
сво ја та кон сти ту тив на сед ни ца. На сед -
ни ца та бе ше ве ри фи ку ван ман да тот на
чле но ви те на но во то со бра ние од 29 чле -
на. Исто та ка, беа из бра ни чле но ви на
над зор ни от од бор и на ста ту тар на та ко -
ми си ја. За де ле га ти во со бра ни е то на СЗП
на Град Скоп је беа из бра ни Иван Мил -
чев, Ми ло рад Јов чев ски и Ани ца По пов -
ска, а во СЗПМ, Ѓор ге Ан до нов и То ме
Стре зо ски. По за вр шу ва ње на сед ни ца -
та на со бра ни е то, кон сти ту тив на сед ни -
ца одр жа и из врш ни от од бор во но ви от
со став и за пре тсе да тел ед ног лас но по -
втор но го из бра Ѓор ѓе Ан до нов. Тој се заб -
ла го да ри на да де на та до вер ба, наг ла су -
вај ќи де ка ЗП-Га зи Ба ба и по на та му ќе
про дол жи со ре а ли за ци ја на за цр та ни те
про грам ски за да чи.

Ва сил Па чем ски

ЗП-ГАЗИ БАБА

Нов ман дат за Ѓор ѓе Ан до нов

РАЗ ГО ВОР СО НИ КО ЛА СИ МО НОВ СКИ, РА КО ВО ДИ ТЕЛ 
НА ЈП „МА КЕ ДОН СКИ ШУ МИ ПШС - БИГ ЛА“ ОД ДЕ МИР ХИ САР

Кон ти ну и ра но има ме од лич на 
со ра бо тка со пен зи о не ри те

Прет ста ву ва ње на по е те са та
Ли ди ја Луч ко-Је ре миќ

Де бар ма ал ска сред ба

На праз ни кот Све ти Три фун, во ме мо -
ри јал ни от цен тар „Фон да ци ја Ни ко ла Кљу -
сев“ во Скоп је, со по е зи ја, љу бов и ви но
бе ше прет ста вен жи вот ни от пат на по е -
те са та Ли ди ја Луч ко-Је ре миќ. Таа е актив -
на пен зи о нер ка, член ка на Здру же ни е то
на про свет ни ра бот ни ци, ли те ра тур ни
твор ци на Р. Ма ке до ни ја. Има из да де но
осум по ет ски кни ги, а во под го то вка е де -
вет та та со ду хов на со др жи на. Ка ко член -
ка на „СБ Скоп је“ на ста пу ва на раз лич ни
ма ни фе ста ции, по раз лич ни по во ди од
НОБ, ре ци та ли и по ет ски про мо ции. За
сво е то тво реш тво има до би е но мно гу на -
гра ди, приз на ни ја и бла го дар ни ци.

По е тот Го ран Ан чев ски ре че де ка
автор ка та трг на ла по па тот на вљу бе но -
ста во пи ша ни от збор уште во ос нов но то
учи ли ште, а про дол жи ла во гим на зи ја та
„Ор це Ни ко лов“ во Скоп је, ко га поч ну ва
со јав ни на ста пи со ре ци та ли од ду ша.
Неј зи ни от пи шан збор со ме та фо ра, со
спе ци фи чен сло бо ден не по втор лив стих
прет ста ву ва ср мен вез од неј зи на та дла -
бо ка ду ша. На Ли ди ја не   е ту ѓа јав на -
та сце на, би ла за штит но ли це на „Ма ке -
до ни ја спорт“ во Скоп је, ка ко ма не кен ка

ги оби ко ли ла би вши те ју гос ло вен ски про -
сто ри, а би ла и актер ка во не кол ку до ку -
мен тар ни фил мо ви. Де нес Ли ди ја се дру -
жи со поз на ти и вид ни лич но сти, од кои
цр пи искус тво и зна е ње. Ина ку, низ це -
ли от свој жи вот Ли ди ја рас те ла со вни ма -
ние, дис цип ли на и љу бов кои таа де нес ги
да ру ва на сво и те де ца и вну ци, и не са -
мо на нив. Таа се вло жу ва во се кој сег -
мент на оп штес тве но то жи ве е ње. 

Про мо ци ја та на неј зи но то тво реш тво
про дол жи со те а трал но-ин те ра ктив но чи -
та ње по е зи ја по ме ѓу автор ка та и про мо -
то рот, што пре диз ви ка осо бе но вни ма -
ние кај пуб ли ка та ко ја ги при ми сти хо ви -
те ка ко нас ла да со љу бов и ви но. На про -
мо ци ја та по се бен бе лег да доа цве ќе то со
неј зи ни сти хо ви од Цве тин, ка ко и ти вка -
та му зи ка на ду о то ги та ри со Ацо Си мо -
нов ски, кои це ло вре ме ги при дру жу ваа
по ет ски те из ли ви на по е те са та Ли ди ја Луч -
ко-Је ре миќ.

На са ми от крај Ли ди ја им се заб ла го -
да ри на при сут ни те вљу бе ни ци во уба во
пи ша ни от збор и на си те им по да ри при -
ме рок од џеб но то из да ние со по ет ски
збор.                                       Цве та Спа си ко ва
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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“

При кра јот на ми на та та го ди на, хо -
рот „Сир ма вој во да“ кој дејс тву ва при
здру же ни е то на пен зи о не ри во овој
град, во ма ла та са ла на Цен та рот за
кул ту ра, под ди ри гент ска та пал ка на
Ни ко На у мов, одр жа це ло ве че рен кон -
церт во при сус тво на го лем број љу би -
те ли на на род на та пес на. На ре пер то -
а рот беа глав но поз на ти ма ке дон ски
на род ни пес ни, осо бе но од би тол ско -
то под неб је, кои ма сов но се при фа те -
ни од љу би те ли те на овој ме лос. Ка ко
со лист на ста пи Дра ги Ка бров ски и поз -
на ти от ду ет Бор че и Ли ди ја Ду ков ски.
Нив ни те из вед би беа при ме ни со во -
о ду ше ву ва ње, за што тие спа ѓа ат во
ре дот на поз на ти те би тол ски ин тер пре -
та то ри. Ин те рес но е да се истак не де -
ка со пруж ни ци те Бор че и Ли ди ја Ду -
ков ски не са мо што се афир ми ра на
брач на двој ка, ту ку и из ве ду ва чи на
на род ни пес ни што се по чи ту ва ат и
рес пе кти ра ат. Сло бод но мо же да се
ре че де ка пес на та ги спло ти во жи во -
тот, за што и двај ца та иа ко во по од ми -
на ти го ди ни, с  уште на ста пу ва ат за -
ед но. Че сто ка ко со ли сти, а во нај го -
лем број слу чаи ка ко ду ет.

Ка ко ис пол ну ва чи на на род ни пес -
ни во ду ет за поч нав ме да на ста пу ва -

ме од 1974 го ди на, иа ко три го ди ни
пред тоа се кој од нас има ше сво ја со -
ли стич ка ка ри е ра. Ко га ста пив ме во
брак во 1971 го ди на, до ма се то сло -
бод но вре ме го ко ри стев ме за веж ба -
ње и под го тву ва ње на ре пер то ар што
ќе би де при фа тен од љу би те ли те на на -
род на та пес на – ни рас ка жу ва на по -
че то кот од раз го во рот Бор че Ду ков -
ски.

Не кол ку го ди ни пред да го во ста -
но ват за ед нич ки от ду ет, Бор че пе е ше
во ду ет со сво јот брат Дим че, ис пол ну -
вај ќи на род ни пес ни ка ко и пес ни од
ре пер то а рот на Јон че Хри стов ски, Але -
ксан дар Са ри ев ски, Ѓор ѓи Бел џи ге ров -
ски и дру ги поз на ти авто ри. За ед но на -
ста пу ваа и во КУД „Илин ден“ од Би то -
ла. За про дук ци ја та на гра мо фон ски
пло чи на РТБ сни ми ја и не кол ку пес -
ни. Нив на та по пу лар ност осо бе но бе -
ше го ле ма во 1967 го ди на, ко га одр -
жаа и најм но гу кон цер ти. Ко га Дим че
Ду ков ски за ми на за Ав стра ли ја, не го -
ви от по стар брат Бор че ја про дол жи
ка ри е ра та ка ко со лист, а по доц на кру -
ни су вај ќи ја со со пру га та Ли ди ја, ко ја
исто та ка има ше и свои со ли стич ки на -
ста пи и ус пе си. По пен зи о ни ра ње то
на Бор че во 2015 го ди на и на Ли ди ја

ед на го ди на по тоа, со пруж ни ци те Ду -
ков ски му при ста пи ја на хо рот „Сир -
ма вој во да“ и на ре пер то а рот има ат
над пе де се ти на пес ни. Има ат сни ме -
но и свое це де. 

Ка ко ду ет Ду ков ски бев ме спо ре -
ду ва ни со поз на ти те бра ќа Ба иќ од Ср -
би ја, на ста пу вај ќи на кон цер ти низ не -
ко гаш на Ју гос ла ви ја. Сни мив ме де се -
ти на пес ни, а бев ме и че сти го сти на
раз ни кон цер ти што ги ор га ни зи раа
поз на ти пе ја чи. Ме не ка ко вра бо тен
во ГП „Пе ли стер“, а со пру га та во фа -
бри ка та за про из водс тво на ту ли, ни
бе ше ви стин ска чест ко га на ста пу вав -
ме на кон цер ти со ор ке ста рот на Ко -
чо Пе тров ски, ка ко и со дру ги ор ке -
стри од Скоп је, но за ра ди љу бо вта кон
Би то ла не са кав ме да се од де ли ме од
сво и те најб ли ски и од при ја те ли те. Јас
бев и про ду цент на из да вач ка та ку ќа
„Ди скос“ од Але ксан дро вац и на „Ди -
ско тон“ од Са ра е во, вло жу вај ќи на по -
ри да афир ми рам и дру ги пе ја чи кои
ис пол ну ваа ма ке дон ски пес ни – до -
да ва Бор че.

Ду е тот Ду ков ски и на та му не се
отка жу ва од сво и те на ста пи и на сто ју -
ва нив ни те по том ци исто та ка да ја про -
дол жат бо га та та му зич ка ка ри е ра. Ќер -
ка та Бе ти сви ри флеј та, а вну кот Дар -
ко од си нот Зо ран ве ќе за поч на да до -
би ва и со ли стич ки на гра ди на ста пу -
вај ќи со ви о ли на. Та ка мо же да се ре -
че де ка и тре та та ге не ра ци ја на Ду ков -
ски е на пат да ја про дол жи дол го го -
диш на та ка ри е ра. 

- Жи во тот без му зи ка за нас е не -
за мис лив. Му зи ка та ни прет ста ву ва
олес ну ва ње на го ди ни те што по ле ка
нèпри ти ска ат, но зна чи пот тик и на та -
му да пе е ме и да на ста пу ва ме. На се -
ка де ка де што на ста пу ва ме со „Сир -
ма вој во да“ сме по са ку ва ни и при фа -
те ни. Тре ба да се ка же и тоа де ка во
„Сир ма вој во да“ си те за ед нич ки се по -
чи ту ва ме и го са ка ме жи во тот полн со
му зи ка, ко ја ни но си ра дост и за до -
волс тво – за вр ши Бор че Ду ков ски.

П. Ста врев 

Со бра ни е то на ЗП-Кри ва Па лан ка
ја одр жа сво ја та пет та сед ни ца и пос -
лед на за овој ман дат. На сед ни ца та, од
23 де ле га ти беа при сут ни 21 де ле гат.
Со сед ни ца та ра ко во де ше пре тсе да те -
лот Сла вко Сто ја нов ски. Тој нај пр во ги

поз дра ви при сут ни те, а по тоа сед ни ца -
та про дол жи по днев ни от ред. Пре тсе -
да те лот го пре зен ти ра ше из ве шта јот за
ра бо та та на здру же ни е то за из ми на та -
та го ди на. По не го во то из ла га ње има -
ше ис црп на де ба та, при што из ве шта -

јот бе ше усво ен и поз дра вен. За врш -
на та сме тка за 2018 го ди на бе ше пре -
зен ти ра на од кни го во ди тел ка та Да ни -
ца Или е ва. Таа истак на де ка за врш на -
та сме тка е разг ле да на од над зор ни от
и од из врш ни от од бор при што е кон ста -
ти ра но по зи тив но сал до од 8.463 де на -
ри. По рас пра ва та за за врш на та сме -
тка е кон ста ти ра но де ка се ра бо те ло до -
ма ќин ски и спо ред за ко нот. По тоа бе -
ше до не се на од лу ка за рас пи шу ва ње
из бо ри во здру же ни е то. Ин фор ма ции
око лу из бо ри те да де пот пре тсе да те лот
Ар сен Или ев ски. Тој го истак на ре дос -
ле дот на гла са ње по раз гра но ци, а ги
со оп шти и пет те ми на чле но ви од прет -
ход но то со бра ние кои оста ну ва ат во ра -
бо те ње то на ид но то но во со бра ние на
здру же ни е то. До се гаш ни от пре тсе да -
тел Сла вко Сто ја нов ски на кра јот се заб -
ла го да ри за дол го го диш на та со ра бо тка
на си те до се гаш ни со ра бот ни ци, при
што истак на де ка бла го да ре ние на плод -
на та со ра бо тка здру же ни е то се из диг -
на на ед но ви со ко ни во во гра дот и ре -
пуб ли ка та.                                 Б. Стој чев ска

Ди ми тар Чу чу ро ски - пен зи о нер, за -
на ет чи ја. Во При леп го поз на ва ат ка ко
до бар ча сов ни чар. Не го ви от ду ќан во при -
леп ска та чар ши ја бил по се ту ван од мно -
гу му ште рии кои са ка ле ис пра вен и то -
чен по ка жу вач на вре ме то. По пра вал и
рач ни и ѕид ни и се ка кви дру ги ма шки и
жен ски ча сов ни ци во за вис ност од тоа
ка кви ќе до не сат му ште ри и те. Чу чу ро ски
е од поз на то при леп ско се мејс тво на ча -
сов ни ча ри. Ка ко што ве ли отсе ко гаш, по -
точ но од сво ја та че ти ри на е сет та го ди на
мо рал да го за ме ни сво јот та тко кој имал
со о бра ќај на не сре ќа и да ги пре че ку ва
му ште ри и те во ду ќа нот. 

Некогашсе це не ше за на е тот и се зна -
е ше ка де тре ба да се од не се на по пра -
вка ска пи от ча сов ник, до да ва Чу чу ро ски.
Тоа бе ше за на ет - ча сов ни чар, а не ка ко
се га са мо за за ме на на ба те ри ја. Јас се
пен зи о ни рав ка ко за на ет чи ја, слу шај ќи
ги се којд нев но уда ри те на град ски от ча -
сов ник, рас ка жу ва Чу чу ро ски.

По пен зи о ни ра ње то Ди ми тар не мо -
жел мир но да спие сè до де ка не ус пе ал
да го на пра ви рас и па ни от ме ха ни зам на
град ски от ча сов ник. А При леп е поз нат
по крај со при род ни от спо ме ник - Мар ко -
ви Ку ли и по ста ро ста, ви си на та, искри -
ве но ста на град ски от ча сов ник. Но од
пред пет-шест го ди ни функ ци ја та на по -
ка жу вач на вре ме то за ра ди за ста ре ност
на ме ха низ мот ја не ма ше. По ве ќе ми на
ин же не ри и поз на ва чи на ме ха нич ки ра -
бо ти се ка чу ваа на град ски от ча сов ник и
се оби ду ваа да го на пра ват, но без ус пех.
И Ди ми тар Чу чу ро ски не кол ку па ти се ка -
чи на град ски от ча сов ник и по мно гу про -
би се на фа ти и ре ши без да се отка жу ва
да го по пра ви ста ри от ме ха ни зам, кој спо -
ред не го ви те збо ро ви е по стар и од оној

на лон дон ски от Биг-Бен. Ка ко што рас ка -
жу ва Чу чу ро ски, не знае кол ку па ти ги
иска чил 63-те тес ни ка ме ни и 30-те др ве -
ни ска ли. Ра бо тел по ве ќе од по ло ви на го -
ди на и ус пе ал да го по пра ви над 180 го -
ди ни ста ри от ме ха ни зам на при леп ски -
от на да ле ку поз нат град ски ча сов ник. Се -
га ча сов ни кот чу ка (уди ра) по ед наш на
се кој по ло ви на час, а на се кој час онол -
ку па ти кол ку што е ча сот, по ка жу вај ќи им
на при леп ча ни кое вре ме е. А нап лад не
град ски от ча сов ник чу ка два на е сет па -
ти, и се га по иде ја на Чу чу ро ски, се раз -
би ра еле ктрон ски, од не го при леп ча ни
се кој ден ја слу ша ат уба ва та пес на од поз -
на ти от ве ќе по чи нат пе јач Го га За фи ро -
ски „При ле пе гра де нај мил мој“. 

На два-три на вра ти не дел но се ка чу -
вам го ре на ча сов ни кот и го под мач ку -
вам ме ха низ мот. По ра но за по пра вка та
и за ан га жи ра ње то не до би вав ни ка ков
на до мест, но се га оп штин ски те вла сти ми
пла ќа ат одре де на су ма за мо ја та ан га жи -
ра ност - до да ва Чу чу ро ски. 

За ан га жи ра но ста и за ус пеш но то по -
пра ва ње на ме ха низ мот на град ски от ча -
сов ник, град ски те вла сти, од нос но ло кал -
на та са мо у пра ва по пред лог на не кол ку -
ми на пред ла га чи до не се од лу ка Ди ми тар
Чу чу ро ски да ја до бие Тре то но ем ври ска -
та на гра да на Град При леп.   К. Ри сте ски

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

До ма ќин ско ра бо те ње

ЗП-БИТОЛА

Пес на та ги спло ти во жи во тот 
ЗП-ПРИЛЕП
На гра да за по пра вка и за одр жу ва ње на
град ски от ча сов ник

ЗП-ШТИП
Пен зи о не ри те го сла веа Све ти Три фун 

Оваа 2019 го ди на, на ден пред праз -
ни кот Све ти Три фун, пен зи о не ри те се со -
браа во цен трал но то клуб-би фе на дру же -
ње и до го вор за за кро ју ва ње на лоз ја та.
Пре тсе да те лот на ЗП-Штип, Ри сте Не тков,
ги поз дра ви при сут ни те и им го че сти та -
ше праз ни кот и имен де нот на оние кои
сла ват име, со жел ба за до бро здрав је и
бе ри ќет во по ле то. На среќ ни от Ми хај ло
Јо ва нов, на кој му пад на па рич ка та, му
да ри ши ше ви но и штип ска па стр мај ли -
ја. Дру же ње то про дол жи со му зи ка, пес -
на и оро ка ко во мла ди го ди ни.

До бре Ги чев, вра бо тен во би фе то, нè
за поз на со го ле ми от ин те рес за дру же ње
со при ја те ли те, со ви но и ра ки ја и штип -
ска па стр мај ли ја. 

На Све ти Три фун се кр ши и леп че со
па рич ка, по тра ди ци ја кој ќе ја нај де па рич -
ка та ќе би де до ма ќин во не го во то лоз је. 

Ми тре Сто ил ков ве ли де ка де нот пред
Све ти Три фун е ден на до го ва ра ње за
утреш но то за кро ју ва ње на лоз ја та. 

И да вр не и да вее не ма отка жу ва ње.
Се се чат три прач ки, со мо ли тви ќу ту кот
се по ле ва со ви но и ра ки ја за до бар род,
а по тоа сле ду ва ве сел ба до зо ри. Отка ко
ќе по ми нат од 7 до 9 де на ви но ва та ло за
сол зи и кап ки те се ко ри стат ка ко на ро -
ден лек. По тоа лоз је то ба ра мо ти ка и пот
за убав бе ри ќет - на ше га ве ли Ми тре.

Пав ли на Трај че ва, актив на пен зи о -
нер ка, го рас ка жу ва жен ски от дел на овој
праз ник. 

До де ка ма жи те се до го ва ра ат за пол -
ски те ра бо ти, же ни те до ма су ка ат зел ник,
ви тка ат сар ма, ме сат по га ча со па рич ка.
Со му зи ка, ви но и ра ки ја ве сел ба та трае
до доц на во но ќта. За адет, се рас тре су -
ва че и зот на мо ми те за да се тру па че и -
зот. Де нес мла ди те сè по мал ку го сла ват
Све ти Три фун, а го сла ват ка то лич ки от
праз ник Све ти Ва лен тин. Ако, не ка им се
тру па љу бов и уба ви ни - до да ва Пав ли на.

Цве та Спа си ко ва


