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На 29 март 2019 го ди на, Со ју зот на здру же ни ја
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја ја одр жа сво ја та из -
бор на сед ни ца. На по че то кот на сед ни ца та му бе ше
до де ле на „Сре бре на пла ке та“ на Бес ник По це ста,
до се га шен пре тсе да тел на со бра ни е то на СЗПМ за
осо бен при до нес во из вр шу ва ње на функ ци ја та и
раз во јот на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма -
ке до ни ја. Пла ке та та му ја вра чи Дра ги Ар ги ров ски,
пре тсе да тел на СЗПМ, кој при тоа ре че де ка му е чест
што ова ви со ко приз на ние му го вра чу ва на Бес ник
По це ста, на чо ве кот кој 25 го ди ни да ва при до нес за
по до бар жи вот на си те пен зи о не ри и кој е прв Ал ба -
нец, пот пре тсе да тел и пре тсе да тел на со бра ни е то на
СЗПМ. 

Бес ник По це ста не ја кри е ше воз бу да та. Го при -
ми приз на ни е то и се заб ла го да ри за ука жа на та чест. 

По овој све чен дел беа из бра ни ра бот но пре тсе -
да телс тво на из бор на та сед ни ца на Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, за пис ни чар
и двај ца ове ру ва чи.

По тоа бе ше до не сен и усво ен де лов ни кот за ра -
бо та на сед ни ца та и беа из бра ни чле но ви те на ве -
ри фи ка ци о на та и кан ди дат ска та ко ми си ја. 

Отка ко беа ве ри фи ци ра ни ман да ти те на чле но -
ви те на но во то со бра ни е то на СЗПМ, за пре тсе да тел
на со бра ни е то на СЗПМ бе ше из бран м-р Или ја Ада -
мо ски, до ка жан акти вист и до се га шен член на по ве -
ќе ор га ни и те ла во СЗПМ. По не го во то при год но обра -
ќа ње беа из бра ни чле но ви на из врш ни от и на над -
зор ни от од бор, ка ко и на ста ту тар на та ко ми си ја на
Со ју зот. За нов пре тсе да тел на СЗПМ и на ИО бе ше
пред ло же на Стан ка Трај ко ва, до се гаш на се кре тар -
ка на ИО на СЗПМ, истак на та акти вис тка и струч њак
со го ле мо поз на ва ње во пен зи о нер ска та проб ле ма -
ти ка, дип ло ми ра на прав нич ка и автор ка и ко а втор -
ка на про е кти по вр за ни со пен зи о нер ска та проб ле -
ма ти ка. Таа пред де ле га ти те ја прет ста ви сво ја та про -
гра ма за ман дат ни от пер и од 2019-2023 го ди на.

- По чи ту ва ни чле но ви, за ра ди зна че ње то на функ -
ци ја та пре тсе да тел ка на из врш ни от од бор на Со ју зот
на здру же ни ја на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, а
исто вре ме но и пре тсе да тел ка на Со ју зот, сме там де -
ка тре ба пред вас да под не сам и да пре зен ти рам
про гра ма на актив но сти кои ќе би дат во фо ку сот на
мо е то ра бо те ње ка ко пре тсе да тел ка на Со ју зот, за
ман дат ни от пер и од 2019-2023 го ди на. Исто ри ски
гле да но, Со ју зот ка ко гра ѓан ска ор га ни за ци ја по стои
по ве ќе од 73 го ди ни и е ед на од нај ма сов ни те гра -
ѓан ски асо ци ја ции со ста ту та рен атри бут на нев ла -
ди на, не пар ти ска и мул ти ет нич ка ор га ни за ци ја на
пен зи о не ри те, са мо стој на во ор га ни зи ра ње то и ос -
тва ру ва ње то на це ли те, ин те ре си те и деј но сти те на
здру же ни ја на пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја - член -
ки на Со ју зот. Во сво јот исто ри ски раз вој Со ју зот има
про ме ни во ор га ни за ци о на та по ста ве ност, но тој кон -
ти ну и ра но ги обе ди ну ва и ги пре зен ти ра ин те ре си -

те и пра ва та на си те ко рис ни ци на пен зи ја на ни во
на на ша та зем ја. Здру же ни ја та на пен зи о не ри до -
бро вол но се здру жу ва ат во Со јуз, кон сти ту и рај ќи ги
ор га ни те од нив ни те де ле га ти, учес тву вај ќи во нив -
на та ра бо та и на тој на чин ос тва ру вај ќи ги нај не по -
сред но ин те ре си те на ко рис ни ци те на пен зи ја, чле -
но ви на здру же ни ја та, со ос нов на пре ми са на са -
мо стој но дејс тву ва ње на здру же ни ја та. Де нес, Со -
ју зот има 53 член ки - здру же ни ја на пен зи о не ри, во
кои чле ну ва ат 258.000 пен зи о не ри и е рес пе кта -
би лен суб јект ко га ста ну ва збор за пен зи о нер ско -
то ор га ни зи ра ње. За да се за др жи и по на та му зна -
че ње то и уло га та на СЗПМ ка ко ре пре зен та ти вен
со јуз, во ман дат ни от пер и од 2019-2023 го ди на ќе
се за др жам на нај бит ни те актив но сти кои ќе би дат
зна чај ни во из вр шу ва ње на мо ја та функ ци ја та пре -
тсе да тел ка на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја. 

Пр во, мо ја најз на чај на за лож ба ќе би де обез бе -
ду ва ње ре дов на исп ла та на пен зи и те и нив но усог -
ла су ва ње во сог лас ност со За ко нот за пен зи ско то и
ин ва лид ско то оси гу ру ва ње, што по драз би ра ре дов -
но те ков но и до пол ни тел но усог ла су ва ње. За пр ва та
го ди на од мо јот ман дат, 2019 го ди на, со бу џе тот на
РМ за 2019 г. ка ко со ци јал ни транс фе ри се про е кти -
ра ни 56,4 ми ли јар ди де на ри на ме не ти за исп ла та
на пен зи и те. За да би де ме спо кој ни, со цел ста би ли -
зи ра ње на пен зи ски от си стем, има ме зго ле му ва ње
на стап ка та на при до не сот за ПИО за 0,4 про цент ни
по е ни. За на ред ни те го ди ни буд но ќе го сле дам и
спро ве ду ва ње то на се гаш ни те ре фор ми пре то че ни
во за кон ски ре ше ни ја со кои се ре ша ва не ед на кво -
ста на пен зи и те на се гаш ни те и ид ни те пен зи о не ри
и ре ша ва ње на проб ле мот со не рам но мер на та рас -
пре дел ба на оси гу ре ни ци те во дво столб ни от пен зи -
ски си стем, ре фор ми кои тре ба да обез бе дат фи нан -
си ска ста бил ност на ФПИОМ на долг рок.

Вто ро, ќе се ан га жи рам за из град ба на др жав ни
ста реч ки и пен зи о нер ски до мо ви со це ни на сме сту -
ва ње кои ќе од го ва ра ат на ви си на та на ма ке дон ски -
те пен зии. Крај но вре ме е во овој ман да тен пер и од

да пре ста не инерт но ста на над леж ни те за ре ша ва -
ње на пра ша ње то на со ци јал но то до му ва ње на пен -
зи о не ри те. Пре ку Со ве тот за со ци јал на си гур ност за
ста ри ли ца ни ве лат де ка ќе се гра дат ста реч ки др -
жав ни до мо ви, но тре ба да се има пред вид фа ктот
де ка та кви об је кти по сто јат и тоа из гра де ни со средс -
тва на пен зи о не ри те, са мо тре ба да се ре но ви ра ат
и адап ти ра ат за со ци јал но до му ва ње на пен зи о не -
ри те. Во мо јот ман да тен пер и од ќе ги иско ри стам и
кре а тив ни те пред ло зи на на ши акти ви сти за ре ша -
ва ње на овој проб лем, ка ко и искус тво то на зем ји те
од на ше то оп кру жу ва ње. Не ма да ги за о би ко лам и
при ват ни те до мо ви за кои ќе ба рам од над леж но то
ми ни стерс тво да вр ши зго ле ме на кон тро ла во нив -
но то ра бо те ње.

Тре то, здрав стве но то оси гу ру ва ње и здрав стве -
на та за шти та ќе би дат мое на та мош но ан га жи ра ње
за ос ло бо ду ва ње на пен зи о не ри те од си те ви до ви
пар ти ци па ци ја. Све до ци сме де ка од 1 ја ну а ри 2019
го ди на, од пар ти ци па ци ја за бол нич ко ле ку ва ње се
ос ло бо де ни си те пен зи о не ри чи ја пен зи ја е до 14.500
де на ри и тоа, ве ру вај те, ка ко ре зул тат на кон ти ну и -
ра но ба ра ње од прет став ни ци те на СЗПМ во Со ве -
тот за со ци јал на си гур ност на ста ри ли ца тој ли мит да
се по ка чи. След ни от фо кус во мо јот ман дат ќе би де
ба ра ње за це лос но ос ло бо ду ва ње од се ка ков вид
пар ти ци па ци ја на ста ри те ли ца над 65 го ди ни, пра -
во кое по ра но го има ле пен зи о не ри те. За оваа цел
ќе би де на пра ве на ком па ра тив на ана ли за ка ко ова
пра ша ње е ре ше но во дру ги те зем ји, имај ќи го пред -
вид фа ктот де ка во сог лас ност со Уста вот, на ша та зем -
ја е со ци јал на др жа ва. То гаш пен зи о не ри те не ма да
се жа лат де ка нај го лем дел од нив на та пен зи ја оди
за ку пу ва ње на ле ко ви, би деј ќи во на ша та др жа ва
има над 73.000 ко рис ни ци на нај ни зок из нос на пен -
зи ја. Здрав стве на та за шти та е мо ја оми ле на те ма,
би деј ќи со до бра здрав стве на за шти та ќе има ме спо -
кој на ста рост и за тоа ќе ме ра ду ва и окол но ста ако
се ус пее тоа да се по до бри и во ру рал ни те сре ди ни,
да се обез бе дат уште ге ри ја три ски од де ле ни ја во оп -
шти те бол ни ци за сме сту ва ње на ста ри ли ца, кои во
мо мен тов не до сти га ат. Ќе се по тру дам тоа да го сто -
рам ка ко пре тсе да тел ка на СЗПМ, а исто вре ме но ќе
се за ла гам за по до сто инс твен од нос кон ста ри те ли -
ца во се кој пог лед.

Че твр то, во ман дат ни от пер и од сил но ќе го под -
др жу вам се кое здру же ние кое ќе го раз ви ва во лон -
терс тво то – про ект кој ќе мо же те да го адап ти ра те на
ва ши те ус ло ви и ра бо те ње, пен зи о нер ска та со ци јал -
на кар та, про е ктот „Инк лу зи ја“ и дру ги. Си те овие про -
е кти се до ста ве ни до здру же ни ја та, са мо тре ба да се
из ва дат од фи о ка и да ви дат свет ли на. Тие се про е -
кти на де неш но то вре ме и се на де вам де ка ќе би дат
во фо ку сот на здру же ни ја та. Со ра бо тка та со ло кал -
на та са мо у пра ва ќе би де мо ја зна чај на точ ка во ра -
бо те ње то. Нај пр во со об но ву ва ње на ме мо ран ду -
мот со ЗЕЛС и во тој кон текст ќе се оби дам да го ре -
шам пра ша ње то на авто бу ски от пре воз на пен зи о -

не ри те од вна треш но ста ко га до а ѓа ат во Скоп је, по -
тоа со ра бо тка и еду ка ци ја на здру же ни ја та во под го -
то вка на ап ли ка ци и те ка ко да ги ко ри стат гран то ви -
те кои ги до де лу ва оп шти на та и дру го.

Пет то, спо ред За ко нот за ПИОМ, Ре ги стри ра на -
та ор га ни за ци ја за со ли да рен фонд и чле на ри на е
ор га ни за ци ја ко ја пре ку над леж ни от од бор во кој чле -
ну ва ат прет став ни ци на си те со ју зи има зна чај ни над -
леж но сти ка ко што е опре де лу ва ње на ви си на та на
чле на ри на та, ви си на та на дел од пен зи ја та за пос -
мрт на по мош, ви си на та на са ма та пос мрт на по мош,
ус ло ви те под кои се ос тва ру ва пос мрт на та по мош и
ус ло ви те и на чи нот на рас пре дел ба на чле на ри на та
за ко ја СЗПМ ја из вр шу ва ад ми ни стра тив но-тех нич -
ка та ра бо та. Ин те ре сот за ра бо та та на Ре ги стри ра -
на та ор га ни за ци ја е го лем кај здру же ни ја та, би деј ќи
пос лед на да та на ажу ри ра ни по да то ци за членс тво -
то на здру же ни ја та е за 2015 го ди на, а се га сме 2019
го ди на. Тоа зна чи де ка јас со це ли от мој ка па ци тет, а
во со ра бо тка со ФПИОМ, ќе на пра вам сèФон дот да
ни до ста ву ва ажу ри ра ни по да то ци кои вие по сто ја -
но ги по ба ру ва те, што не бе ше слу чај во пос лед ни те
3-4 го ди ни. Исто та ка, ќе се ан га жи рам Ре ги стри ра -
на та ор га ни за ци ја да ра бо ти транс па рент но и отво -
ре но, а до не се ни те од лу ки и ре ше ни ја да нај дат ме -
сто и во вес ни кот „Пен зи о нер плус“ и на на ша та веб-
стра ни ца. Здру же ни ја та тоа го ба ра ат и зас лу жу ва ат
да го до би јат.

Ше сто, мо ја та ан га жи ра ност за ед но со ра бот ни -
те те ла ќе би де и во на та мош но не гу ва ње на тра ди -
ци о нал ни те актив но сти (спорт ски те, кул тур ни те), но
и тие ќе се ана ли зи ра ат и уна пре дат за ед но со мис -
ле ње то на здру же ни ја та, на ра бот ни со ста но ци или
пре ку пра шал ни ци во кои ќе би дат из не се ни нив ни -
те мис ле ња. Во ман дат ни от пер и од 2019-2023 го -
ди на ве ру вам во по за си лен раз вој на со ци јал но-ху -
ма ни тар на та деј ност со по мош на ко ор ди на тив но то
те ло на Акти ви те на пен зи о нер ки. Акти ви те на пен -
зи о нер ки ќе би дат вклу че ни во ско ро си те актив но -
сти во здру же ни ја та. Осо бе но ќе би де наг ла се но по -
ма га ње то на ста ри и оса ме ни пен зи о не ри во раз -
гра но ци те. Овие об вр ски се утвр де ни во мно гу ста -
ту ти на здру же ни ја та, а тоа го пред ви де ле и на ши те
ко ле ги мно гу го ди ни пред нас.

Сед мо, во фо ку сот на мо е то ра бо те ње ќе би де
под др шка та на по ма ли те здру же ни ја врз ос но ва на
утвр де ни ме ри ла и кри те ри у ми ка ко би мо же ле и тие
не пре че но да ги из вр шу ва ат сво и те актив но сти. Мо -
ја та под др шка кон по ма ли те здру же ни ја би би ла и
тие да до би јат про стор на на ша та веб-стра ни ца со
цел пре зен ти ра ње на јав но ста кое е тоа здру же ние
и кои се не го ви те актив но сти.

Ос мо, во мо јот ман да тен пер и од ќе ја об но вам
и за си лам со ра бо тка та со Цр ве ни от крст и со дру ги
гра ѓан ски ор га ни за ции и ќе на сто ју вам да се гра ди
ме ѓу себ на со ра бо тка и под др шка ме ѓу здру же ни ја -
та со за ем но по чи ту ва ње и раз би ра ње, ќе ра бо там
чес но ка ко и до се га, со цел здру же ни ја та и Со ју зот да
ста ну ва ат сèпо ве ќе и по ве ќе уг лед ни суб је кти во сре -
ди на та ка де што дејс тву ва ат. Се то ова ќе го по стиг -
не ме за ед но. Ви бла го да рам на до вер ба та - истак на
во сво е то обра ќа ње Стан ка Трај ко ва. 

По неј зи но то обра ќа ње, Стан ка Трај ко ва бе ше
из бра на со аплауз едногласно за пре тсе да тел ка на
СЗПМ и на ИО на Со ју зот. Таа е пр ва пре тсе да тел ка
же на во 73-го диш но то по сто е ње на Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја. 

Из бра ни се но ви те ра ко водс тва на Со ју зот за пер -
и од од че ти ри го ди ни. Сле ду ва ра бо та и ан га жи ра ње
на си те по ли ња и во си те сег мен ти за ква ли те тен и
до сто инс твен жи вот на пен зи о не ри те. 

Ка ли на С. Ан до но ва

АКТИВНОСТИ НА СЗПМ

Станка Трајкова, истакнат активист и
стручњак со големо познавање на

пензионерската проблематика, дипломиран
правник и коавтор и автор на коментари на

Законот за пензиско и инвалидско
осигурување и  учесник во пензиските

реформи,  носител и автор на повеќе проекти
поврзани со пензионерската популација во

СЗПМ е претседател  на Сојузот на
здруженија на пензионери на Македонија и

воедно претседател на Извршниот одбор 
на СЗПМ

Во 73 годишното постоење на Сојузот на здруженија на пензионери 
на Македонија, за првпат за претседател е избрана жена
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На 13 март 2019 го ди на, де ле га -
ци ја на пен зи о не ри те на Р Сло ве ни ја,
ЗДУС, во со став: Мар јан Ши фтар и Ан -
дреј Јус, пре тсе да те ли на про грам ски -
от со вет на Фе сти ва лот за тре та жи вот -
на до ба, Ја нез Ле вец и Ме ли та Рем -
шкар - ди ре кто ри на ор га ни за ци ја та
„Пре вент“, Ти хо мир Ко ва чич, из вр шен
ди ре ктор на „Про е вент“ и Ва ња Си -
тар, ра ко во ди тел на про е ктот „Фе сти -
вал за тре та жи вот на до ба“ беа во по -
се та на СЗПМ. Во про сто ри и те на Со -
ју зот, де ле га ци ја та ја при ми пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, а
на сед ни ца та при сус тву ваа: Бес ник
По це ста, пре тсе да тел на со бра ни е то
на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, пот пре -
тсе да тел на ИО на СЗПМ, Стан ка Трај -
ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ и Ка -
ли на С. Ан до но ва, пре тсе да тел ка на
ко ми си ја та за ин фор ми ра ње во Со ју -
зот. На при сут ни те прв им се обра ти и
им по са ка топ ло до бре дој де пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

Со Со ју зот на пен зи о не ри на Сло -
ве ни ја со ра бо ту ва ме ве ќе 10 го ди ни.
Тоа е сво е ви ден ју би леј на на ша та со -
ра бо тка ко ја пре рас на во ви стин ско
и искре но при ја телс тво. Во из ми на ти -
те го ди ни, ра ко водс тва та на два та со -
ју за ра бо теа на за до во лу ва ње на ин -

те ре си те на пен зи о не ри те во две те
зем ји. На јин тен зив на бе ше со ра бо -
тка та на кул ту рен план пре ку учес тво -
то на здру же ни ја та-член ки на СЗПМ
на Ме ѓу на род ни от фолк ло рен фе сти -
вал за тре та жи вот на до ба. ЗДУС ни по -

ма га ше во се кој пог лед и на си те ни -
воа. Бла го да ре ние на тоа, здру же ни -
ја та и пен зи о не ри те од на ша та зем ја
го афир ми раа на ше то кул тур но бо гат -
ство во Р. Сло ве ни ја и по ши ро ко, би -
деј ќи на овој пре сти жен фе сти вал при -

сус тву ва ат по ве ќе зем ји од Бал ка нот,
но и од Евро па. Се на де ва ме на по ин -
тен зив на со ра бо тка во ид ни на, а осо -
бе но на нив на под др шка и по мош во
ре а ли зи ра ње на на ша та иде ја за одр -
жу ва ње Бал кан ска фолк лор на ре ви ја

во Скоп је - истак на Ар ги ров ски. 
По тоа, тој ги за поз на чле но ви те на

де ле га ци ја та со актив но сти те на Со ју -
зот во из ми на ти от пер и од.

Заб ла го да ру вај ќи се на топ ло то
до бре дој де и при ем, гос по ди нот Мар -
јан Ши фтар ре че де ка са ка да ги пре -
не се поз дра ви те на си те оние кои са -
каа да дој дат во Ма ке до ни ја, а кои од
оправ да ни и об је ктив ни при чи ни не
дој доа. Исто та ка, гос по ди нот Ши фтар
ре че де ка ја ко ри сти оваа при го да да
го истак не за до волс тво то што се сре -
ќа ва со си те дол го го диш ни со ра бот -
ни ци и при ја те ли. Де сет го ди ни не е
мал пер и од. Учес тво то на Фе сти ва лот
за тре та жи вот на до ба се ко гаш би ло
за бе ле жи тел но и уба во. Тој истак на
де ка и во ид ни на ќе нè по ма га ат на
се кој план во гра ни ци те на нив ни те
мож но сти. 

По тоа тој збо ру ва ше за актив но -
сти те на сло ве неч ки те пен зи о не ри,
кои ги има над 600.000, за од мрз ну -
ва ње на пен зи и те кои око лу 4 го ди ни
би ле за мрз на ти, по тен ци рај ќи де ка
со ра бо тка та тре ба да се про ши ри со
дру ги со др жи ни и фор ми, со ор га ни -
зи ра ње по се ти и ек скур зии ме ѓу пен -
зи о не ри те и дру го. 

К. С. Андонова.

Со бра ни е то на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја, на 19 март 2019 го ди на одр жа
сед ни ца со от чет, но и со све чен ка -
ра ктер, за тоа што му бе ше до де ле на
„Злат на пла ке та“ на пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, за при до -
нес во раз во јот на пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње.

По чи ту ва ни при сут ни, из врш ни от
од бор на СЗПМ на сво ја та 22 сед ни -
ца одр жа на на 5 март 2019 го ди на
до не се од лу ка на пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, да му се до -
де ли приз на ние „Злат на пла ке та“ за
не го ви от при до нес во раз во јот на пен -
зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке -
до ни ја и актив но сти те на Со ју зот. Со -
ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја, во из ми на та та де -
це ни ја вр веј ќи по па тот на ус пе хот ги
по стиг на сво и те нај до бри ре зул та ти
во 72-го диш на та исто ри ја. За тоа осо -
бен при до нес има пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, за ед но со
ра ко водс тво то на СЗПМ и се кој по е -
ди нец-член на Со ју зот. Приз на ни е то
„Злат на пла ке та“ е бла го дар ност и по -
чит за се то она што Ар ги ров ски го на -
пра ви за СЗПМ и за це ло куп но то
членс тво. Чест ми е и за до волс тво на
по чи ту ва ни от пре тсе да тел Ар ги ров -
ски да му го вра чам приз на ни е то и
во ед но да му го че сти там 80-от ро ден -
ден и 60 го ди ни актив но но ви нарс -

тво - истак на Бес ник По це ста.
Заб ла го да ру вај ќи се, пре тсе да те -

лот Ар ги ров ски вид но воз бу ден истак -
на де ка ова нај ви со ко приз на ние кое
му го до де лу ва Со ју зот прет ста ву ва по -
твр да де ка сè што пра вел за Со ју зот и
за си те пен зи о не ри во Ма ке до ни ја до -
би ло сво ја ве ри фи ка ци ја. 

Низ го ди ни те мо и те за ла га ња имаа
са мо ед на цел: по до бар, по со др жа ен
и по ор га ни зи ран жи вот на лу ѓе то од
тре та та жи вот на до ба кај нас и по ши -
ро ко. Се раз би ра де ка мо и те по стиг -
ну ва ња се и ва ши, за ед нич ки се. Горд
сум што вгра ду вај ќи се се бе во ра бо -
та та и актив но сти те на Со ју зот сум из -
гра дил со лид на пла тфор ма и ма те ри -
јал на под ло га за по лес но ра бо те ње на
но ви те ра ко водс тва и на но ви те ге не -
ра ции пен зи о не ри. Ќе има но ви про -
е кти, осо бе но со на пре до кот на на ша -
та зем ја кон Евро па. Се на де вам де -
ка про е кти те „Бал кан ска фолк лор на
ре ви ја“ и „Бал кан ска спорт ска олим -
пи ја да“ ќе се ре а ли зи ра ат. Ви бла го -
да рам на по чит та и со ра бо тка та на си -
те, дра ги со ра бот ни ци и при ја те ли. По -
себ на бла го дар ност и до мо јот прв и
до бар со ра бот ник Бес ник По це ста,
пре тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ.
Дол ги го ди ни со ра бо ту вав ме и ка ко
ре зул тат на тоа ста нав ме и при ја те ли,
а при ја телс тво то е не што што се чу ва,
што ни ја пол ни ду ша та и те шко се соз -
да ва, а лес но се гу би. Бес ник По це ста

е еден од оние лу ѓе кој е ве рен и ло ја -
лен и ка ко со ра бот ник, но и ка ко при -
ја тел, а та кви те лу ѓе се ре тки. По себ -
но ми е дра го што ова ви со ко приз на -
ние во ва ше име ми го вра чу ва ток му
тој, чо ве кот кој 25 го ди ни да ва при до -
нес за по до бар жи вот на си те пен зи о -
не ри – ре че, ме ѓу дру го то, Ар ги ров ски.

По тоа обра ќа ње има ше пре тсе да -
те лот на со бра ни е то на СЗПМ, Бес ник
По це ста, кој им се заб ла го да ри на при -
сут ни те за од лич на та со ра бо тка.

Во из ми на ти те го ди ни, во кои јас
бев прв Ал ба нец пре тсе да тел на со -
бра ни е то на СЗПМ, мо жам со за до -
волс тво да истак нам де ка со ра бо тка -
та со вас бе ше на не за вид но ни во. Си -
те про грам ски це ли и за да чи беа ус -
пеш но из вр ше ни. По себ но са кам да
го истак нам на ши от со жи вот и ме ѓу -
на род на та со ра бо тка. Ка ко мои про -
е кти са кам да ги истак нам стра ни ца -
та на ал бан ски ја зик во „Пен зи о нер
плус“ и на пи си те за пен зи о не ри во вес -
ни кот „КОХА“. Во те кот на це ли от овој
пер и од ка ко пре тсе да тел на со бра ни -
е то на СЗПМ сум бил вклу чен во си те
актив но сти на Со ју зот, осо бе но во вос -
по ста ве на та ме ѓу на род на со ра бо тка
со Со ју зи на пен зи о не ри од Сло ве ни -
ја, Ср би ја, Хр ват ска, Ал ба ни ја, Бу га -
ри ја и се га во оваа го ди на и со пен зи -
о не ри те на Ко со во, до де ка од Кон фе -
де ра ци ја та на пен зи о не ри од По гра -
дец, Ре пуб ли ка Ал ба ни ја, прог ла сен

сум за по че сен член на нив на та асо -
ци ја ци ја. По себ но ми е дра га, по крај
го лем број при ме ни бла го дар ни ци за
мо и те актив но сти во СЗПМ, да де на та
пла ке та за истак на ти актив но сти ка ко
пре тсе да тел на со бра ни е то, 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 во 2016 го ди -
на. Ра бо тев ме си те за ед но и за тоа
има ме ре зул та ти за по чит. Се на де вам
та ка ќе би де и по на та му и тоа нај и -
скре но и од ср це го по са ку вам. Бла го -
да рен сум што имам до бро здрав је и
жи вот на 86 го ди ни, што сè уште сум
акти вен, пол ни 65 го ди ни. Бла го да рен
сум и на мо е то се мејс тво, мо ја та по -
кој на брач на дру гар ка и на на ши те де -
ца за раз би ра ње то во вр ска со мо и те
актив но сти. Жа лам што ќе се раз де -
лам од си те вас, но мис лам де ка бе -
ше до ста. Вре ме е да ме за ме ни не -
кој друг на ко го му по са ку вам мно гу
ус пех во ра бо та та – истак на По це ста.

Во вто ри от, ра бот ни от дел од сед ни -
ца та, пред лог-из ве шта јот на Со ју зот за
2018 го ди на го образ ло жи Сал тир Ка -
ров ски, пот пре тсе да тел на ИО на СЗПМ.

Си те актив но сти по ме сте ни во про -
гра ма та за ра бо та на те ла та и ор га ни -
те на СЗПМ за 2018 го ди на ус пеш но
се ре а ли зи ра ни бла го да ре ние на за -
ла га ње то на ра ко водс тва та на си те ни -
воа, но и на се кој по е ди нец-пен зи о -
нер – ре че Ка ров ски. 

За пред лог-го диш ни от из ве штај за

ос тва ре ни те при хо ди и из вр ше ни те
рас хо ди, со пред лог-од лу ка за усво ју -
ва ње на го диш на та сме тка за де лов -
на та 2018 го ди на со из ве штај на НО
на СЗПМ во вед но из ла га ње има ше
Ми тре Сто ја нов ски, пре тсе да тел на НО
на СЗПМ, кој истак на де ка спо ред при -
ло же ни от фи нан си ски из ве штај, ана -
ли за та на си сте мат ски 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 и усво -
е на та про гра ма и фи нан си ски от план
за 2018 го ди на. 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 на во ве ду ва ње но ви. По ди -
ску си и те кои сле деа по овие 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 пред ло же но пре -
тсе да те лот Бес ник По це ста да до бие
„Сре бре на пла ке та“ за не го ви от се -
вку пен при до нес во пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње, што бе ше ед ног лас но
при фа те но. Оваа сед ни ца бе ше пос -
лед на со овој со став на чле но ви. Но -
во то со бра ние на СЗПМ се одр жа на
29 март 2019 го ди на. 

Ка ли на С. Ан до но ва

ДЕВЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

По стиг на ти те ре зул та ти се бла го да ре ние на за ла га ња та на си те

MEЃУ НА РОД НА СОРАБОТКА НА СЗПМ

Дол го го диш на та со ра бо тка се ин тен зи ви ра
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Оваа 2019 го ди на е из бор на за Со ју -
зот на здру же ни ја на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја. Се из браа но ви ор га ни и те -
ла ре чи си во си те 53 здру же ни ја-член ки
на Со ју зот кои ќе ра ко во дат во на ред ни -
те 4 го ди ни. До се гаш ни те ор га ни и те ла
под не соа из ве штаи за до се гаш на та ра -
бо та и по стиг на ти те ре зул та ти. На сед ни -
ци те бе ше истак на то де ка са мо ор га ни -
зи ран жи вот ја из ди га све ста за до сто инс -
тве но и актив но ста ре е ње. Од ди ску си и -
те се изд во и ја не кол ку зна чај ни ба ра ња
ка ко: зго ле му ва ње на пен зи и те; из град -
ба на здрав стве на по лик ли ни ка; из град -
ба на пен зи о нер ски дом; по ста ву ва ње
по ве ќе ле ко ви на по зи тив ни те ли сти и по -
до бро снаб ду ва ње на ап те ки те со ле ко -
ви; со ра бо тка со раз гра но ци те на пен зи -
о не ри од дру ги гра до ви и над вор од ре -
пуб ли ка та; по ве ќе ед нод нев ни ек скур -
зии низ на ша та зем ја и дру го.

Во ЗП-Ки се ла Во да пен зи о не ри те по -
ка жаа го лем ин те рес за из бор ни те со бра -
ни ја, ка де што има ше бо га та ди ску си ја.
Тие истак наа де ка ор га ни зи ра ни те па ту -
ва ња, из ле ти, ек скур зии и дру ги об ли ци
на це лод нев но дру же ње има ат го ле мо
по зи тив но вли ја ние за ра ди мож но ста за
ме ѓу себ ни по дол го трај ни раз го во ри, но -
ви поз нанс тва и при ја телс тва, чист воз -
дух и ужи ва ње во уба ви ни те на при ро да -
та. Ди ску си и те по клу бо ви те по ка жу ва ат
де ка пен зи о не ри те са ка ат да зна ат што
се слу чу ва око лу нив и да учес тву ва ат во
ре ша ва ње на проб ле ми те што ги но си
се којд нев ни от жи вот. Ре ша ва ње то на
овие и мно гу дру ги проб ле ми ќе би де па -
то каз за ид на та ра бо та на но во из бра ни -
от пре тсе да тел на со бра ни е то, Јо ван Кир -
ко виќ, ка ко и на Мом чи ло Пе тро виќ, пре -
тсе да тел на из врш ни от од бор, кој е, во ед -
но, и пре тсе да тел на здру же ни е то, ка ко и
на но ви те ор га ни и те ла.

На 6 март 2019 го ди на, со бра ни е то
на ЗП-Та фта ли џе одр жа из бор на кон сти -
ту тив на сед ни ца. За пре тсе да тел на из -
врш ни от од бор и на здру же ни е то по втор -
но бе ше из бран Ди ми три је Ди мов ски, кој
и до се га бе ше на че ло на здру же ни е то и
ус пеш но го во де ше во ин те рес на чле но -
ви те. 

На 22 март 2019 го ди на, ЗП-Ча ир ја
одр жа сво ја та кон сти ту тив на сед ни ца на
со бра ни е то. По утвр ду ва ње то на из бор -
ни те до ку мен ти, кан ди дацт ска та ко ми си -
ја за пре тсе да тел на со бра ни е то го пред -
ло жи Ра уф Ха ми ди, а де ле га ти те ед ног -
лас но го из браа. Со бра ни е то во но ви от
со став из бра чле но ви на НО и на ста ту -
тар на та ко ми си ја. По за вр шу ва ње то на
сед ни ца та на со бра ни е то, кон сти ту тив -
на сед ни ца одр жа ИО во но ви от со став и
по втор но за пре тсе да тел ед ног лас но бе -
ше из бран Мен тор Ќо ку, а за се кре тар ка
Иван ка Сеч ков ска.

ЗП-Ѓор че Пе тров, на 13.03.2019 го -
ди на ја одр жа кон сти ту тив на та сед ни ца

на ко ја бе ше ве ри фи ку ван ман да тот на
чле но ви те на со бра ни е то и на чле но ви -
те на ор га ни те и те ла та на здру же ни е то.
За пре тсе да тел на со бра ни е то бе ше из -
бран Кр сте Зла тев ски. За пре тсе да тел на
ИО, кој исто вре ме но е и пре тсе да тел на
здру же ни е то, ед ног лас но бе ше из бран
Во ис лав Ри стов ски, а за се кре тар Љу бин -
ко Ри стов. 

Де но ви ве се одр жа ре дов но то из бор -
но со бра ние и на ЗП-Ки че во. За пре тсе -
да тел на со бра ни е то за на ред ни те че ти -
ри го ди ни бе ше из бран Мех мед Мех ме -
ди. По тоа беа из бра ни 11 чле на за ИО, по

еден прет став ник од се кој раз гра нок, три
чле на за НО и 3 чле на на ко ми си ја та за
ста ту тар ни пра ша ња. Из бра ни от ИО ја
одр жа и пр ва та сед ни ца на ко ја за пре -
тсе да тел на ИО на ЗП-Ки че во ед ног лас но
е из бран Ду шан Ри сто ски, а за се кре тар
До бре Ла за ре ски.

Со бра ни е то на ЗП-Стру га ја одр жа
пр ва та сед ни ца во нов со став со но во -
из бра ни те 31 член на со бра ни е то, за
пер и од од 4 го ди ни, од нос но 2019-
2023 го ди на. За пре тсе да тел на со бра -
ни е то и во ед но и пре тсе да тел на ИО бе -
ше из бран Ми ло рад Тр по ски, а за се -

кре тар Изе ир Му ста фаи.
На 7 март 2019 го ди на се одр жа кон -

сти ту тив на сед ни ца на но во то со бра ние
при ЗП-Ма ке дон ски Брод. За пре тсе да -
тел на здру же ни е то и на ИО од но во ед ног -
лас но е из бран Или ја Ла зе ски, за се кре -
тар Вен че Куз ма но ски. 

Н 27 март 2019 го ди на, ЗП-Со ли дар -
ност-Ае ро дром одр жа из бор на сед ни ца

на ко ја за пре тсе да тел на ИО и на здру же -
ни е то бе ше из бран Ди ми три ја Бо га ти но -
ски, а за пре тсе да тел на со бра ни е то То -
дор То до ров ски. 

ЗП-Стру ми ца одр жа из бор на сед ни -
ца на ко ја за пре тсе да тел на ИО и на здру -
же ни е то по втор но е из бра на Дан че Да -
ска лов ска.

Од до пис ни ци те на СЗПМ

Здру же ни е то на пен зи о не ри Со ли -
дар ност-Ае ро дром од Скоп је се вбро -
ју ва ме ѓу нај до бри те здру же ни ја во др -
жа ва та, кое брои 12.100 пен зи о не ри. 

Ју би ле јот - 10 го ди ни од сво е то по -
сто е ње бе ше све че но од бе ле жан со
про мо ци ја на мо но гра фи ја та „Актив -
но сти, ре зул та ти, спо ме ни“, на 22 март
2019 го ди на, под го тве на и уре де на од
Ка ли на Сли вов ска-Ан до но ва и од Или -
ја Гли го ров. Клу бот на здру же ни е то бе -
ше ис пол нет до пос лед но то ме сто, а
го сти те и при сут ни те ги поз дра ви Ди -
ми три ја Бо га ти но ски, пре тсе да тел на
ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром, кое е и из -
да вач на тру дот.

Мо но гра фи ја та ги има атри бу ти -
те на мо но граф ска пуб ли ка ци ја, но
во неа по крај тек сто ви се по ме сте -
ни и го лем број фо то гра фии, па за -
тоа таа до би ва уште еден епи тет - фо -
то мо но гра фи ја, и е иде ал на мож ност
да се по тсе ти ме на одре де ни актив -
но сти и ре зул та ти и да си спом не ме
за уба ви те не шта кои бу дат спо ме -
ни. Во неа има мно гу по да то ци за на -
ше то здру же ние кои се тра ен бе лег
за на ши те актив но сти и ре зул та ти –
ре че Бо га ти но ски. 

Во иска жу ва ње то за оваа ед на и
единс тве на кни га, ре цен зен тот Ва сил
То ци нов ски наг ла си де ка тоа е де ло за

по чит во кое на ед но ме сто авто ри те
низ ма ко трп но и си стем ско про у чу ва -
ње со бра ле сèшто здру же ни е то во пер -
и о дот од 2009 до 2019 го ди на ра бо -
те ло, соз да ва ло и при до не су ва ло за
по до бар и акти вен жи вот на пен зи о -
не ри те. 

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, им се обра ти на при сут ни -
те истак ну вај ќи де ка ус пе хот на ЗП-
Со ли дар ност-Ае ро дром е ре зул тат на
дол го роч на про гра ма и стра те ги ја за
по до бру ва ње на ква ли те тот на оп -
штес тве ни от жи вот на пен зи о не ри те
и во мер ки те за актив но и здра во ста -
ре е ње во оп шти на та. Трај но оста ну -

ва са мо она што е за пи ша но, наг ла -
си Ар ги ров ски, а ра бо та та и ре зул та -
ти те се единс тве на ме ра за чо ве кот.
Здру же ни е то има се дум клу ба и актив -
но сти те се ос тва ру ва ат во пет сек ции.
Тра гај ќи по нив ни те ре зул та ти и ра -
бо та, гриж ли во со би рај ќи ги пи ша ни -
те и фо то до ку мен ти те, авто ри те на
овој труд, Ка ли на Сли вов ска-Ан до но -
ва и Или ја Гли го ров го изра зи ја сво -
е то за до волс тво од сра бо те но то и уве -
ру ва ње де ка мо но гра фи ја та ка ко до -
ку мент за са мо пре гор но то кре а тив -
но дејс тву ва ње на при пад ни ци те од
тре та та до ба е по да рок за ид ни те ге -
не ра ции и вре ми ња.                           В. Т. 

Из бор ни актив но сти во здру же ни ја та-член ки  на СЗПМ

ЗП-СОЛИДАРНОСТ АЕРОДРОМ

Мо но гра фи ја та е траен белег за постоењето

ЧаирЃорче Петров

Македонски Брод

Кратово

Кичево

Струга

Кисела Вода
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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“

Жи те ли те на При леп и гра -
ѓа ни те од по ве ќе гра до ви во
Ма ке до ни ја од пред два е се -
ти на го ди ни го па ме тат сли ка -
рот-са мо ук Ѓор ѓи Аче ски кој ја
цр та ше ста ра та ар хи те кту ра
не са мо на род ни от град, ту ку
и на Охрид, Кра то во, Скоп је,
Би то ла и др. Ка ра кте ри стич -
но бе ше што тој цр та ше со туш и со чеп кал ка за за би. Но тоа е ве ќе ми на то, Аче одам -
на ве ќе не е ме ѓу нас. Но При леп не би бил При леп ако не ма кој да ја про дол жи тра -
ди ци ја та. 

Во 1951 го ди на се ро дил уште еден љу би тел на цр те жот. Не кои ве лат де ка тој е
про дол же ние на она што го за поч на Аче ски, ду ри и по до бар од не го. Го ди ни на на зад,
со цр теж и со па стел и на ре чи си иста те ма за за чу ву ва ње то на ста ра та ар хи те кту ра
на гра дот под Мар ко ви ку ли ра бо ти - цр та Ата нас Ри сте ски-Пем бе. Пем бе е пре поз -
нат лив во При леп по тоа што не го ви цр те жи, сли ки во мас ло и пор тре ти има во мно -
гу се меј ни ку ќи, по себ но во уго сти тел ски ду ќа ни. Тој цр тал уште од мла ди го ди ни, цр -
тал и во гим на зи ски те де но ви, а по тоа и на Гра деж ни от фа кул тет ка ко сту дент. По крај
што сли кал, Пем бе ка ко до ка жан ар хи тект има ос тва ре но и мно гу про е кти на ин ди -
ви ду ал ни ку ќи не са мо во При леп ту ку и по ши ро ко во Ма ке до ни ја. Про е кти рал и де -
лов ни ха ли за про из водс тво. За од бе ле жу ва ње се и ко про е кти ра ни те об је кти ка ко
што се во Би тол ска та чар ши ја, по тоа фа са да та на „Ма ке до ни ја та бак“ во Скоп је и др.
Бил ко про е ктант и на пло шта дот „Бан Је ла чиќ“ во За греб, на по ве ќе згра ди во Скоп -
је и во При леп. Тој и до де ка ра бо те ше тво ре ше, цр та ше, а тоа го пра ви и се га ка ко
пен зи о нер. Ка ко што ве ли, цр та ње то го од мо ра, му чи ни за до волс тво. За да на цр та
цр теж, сли ка во мас ло или пор трет, по треб на му е ра бо та од не кол ку де на. Со по себ -
на жел ба и страст, вне сен во ра бо та та се се ќа ва на пор тре тот на пр ви от пре тсе да тел
на не за вис на Ма ке до ни ја, Ки ро Гли го ров, што му го по да рил при не го ва та по се та во
При леп. По по рач ка од ди ре кто ри те во Ту тун ски от ком би нат на цр тал пор трет на Па -
трик Шеј ли, сопс тве ник на фир ма та за ци га ри „ХБ“. Се га ра бо ти на пор трет на пре -
ми е рот Зо ран За ев.

Не знам кол ку сли ки сум нас ли кал со те ма ти ка од ста ра та ар хи те кту ра на При леп,
осо бе но Ста ра та чар ши ја. Не знам ка де сè не ма мои цр те жи и сли ки. Цр тав по по -
рач ка за на шин ци во Аме ри ка, Ав стра ли ја, Ка на да, Евро па, Лон дон, во по ра неш ни -
те ре пуб ли ки на Ју гос ла ви ја, на се ка де. До се га сум из ло жу вал на че ти ри са мо стој ни
из лож би, две во Скоп је и по ед на во Би то ла и При леп. Во под го то вка е мо ја из лож ба
што ќе би де отво ре на во За греб во за ед нич ка ор га ни за ци ја со Ма ке дон ско-хр ват -
ско то друш тво за при ја телс тво. Тре ба љу бов за да се на цр та еден ре а лен цр теж, а тоа
за ме не зна чи и од мор и за до волс тво осо бе но се га ко га сум пен зи о нер. Цр те жот ба -
ра по сто ја на по све те ност и ра бо та, тоа му до а ѓа и ка ко за на ет, без ра бо та, без веж -
ба ње не ма ни што. Се про бав и во цр та ње на ка ри ка ту ри, но за ра ди одре де ни окол -
но сти се отка жав - се жа ли, а исто вре ме но и се те ши Пем бе.                             К. Ри сте ски 

Во НУ-УБ „Го це Дел чев“ во Штип, на
16.3.2019 го ди на, пред при сут ни те пен -
зи о не ри, при ја те ли, род ни ни и ко ле ги,
и се кре та рот на ЗП-Штип, Ди ми тар Ја -
ков лев, бе ше про мо ви ра на мо но гра -
фи ја та „Пра вос лав на же на“ од Ла за -
рин ка Трен дов ска-Зин ка. Ди ре ктор ка -
та Бла га Спи ри до но ва од име то на биб -
ли о те ка та ги поз дра ви при сут ни те, им
го че сти та праз ни кот То до ри ца, а на
автор ка та и по са ка уште мно гу де ла. Из -
ва до ци од мо но гра фи ја та чи таа Ана Ма -
не ва и Со ња Пи ла то ва, мо де ра тор ка на
на ста нот бе ше Вил ма Јо ва но ва, а про -
мо ци ја та со штип ски пес ни ја збо га ти
хо рот „Штип ја ни“. Ре цен зен тот Иван Ко -
тев ги истак на топ ли те лир ски спо ме ни
на ти вка та Зин ка Трен дов ска, за мај ка -
та ка ко ал фа и оме га на жи во тот. Ина -
ку, автор ка та на кни га та за поч ну ва со
пи шу ва ње по е зи ја, а по доц на се впу -
шта во во ди те на про за та, по точ но ја пи -
шу ва мо но гра фи ја та за неј зи ни от та тко
Трај ко Трен дов ски. Ова е неј зи на вто -
ра мо но гра фи ја та со нас лов „Пра вос -
лав на же на“, по све те на на неј зи на та
мај ка Дра ги ца Трен дов ска, ко ја оста -
ви ла го лем пе чат во неј зи ни от жи вот ка -
ко по зи тив на лич ност ко ја се вло жи ла
во се меј ни от жи вот и ко ја по ра ди тоа ја
це нат и род ни ни те и при ја те ли те. Автор -
ка та не се пот пи ра са мо на се ќа ва ња,
ту ку цр пи ма те ри јал и од му зе јот и цр -
ква та од Штип и од дру ги ме ста. По ткре -
пе на со фо то гра фии и звуч ни за пи си

про мо ци ја та бе ше по ве ќе од впе чат ли -
ва. На про мо ци ја та, Зин ка им се заб -
ла го да ри на при сут ни те и на си те кои
да доа при до нес во оваа мо но гра фи ја. 

Мо ја та мај ка оста ви го лем пе чат во
мо јот жи вот, а де ца та кои рас тат со ба -
би и де дов ци но сат го лем по тен ци јал за
тво ре ње. Ба ба ми че сто ве ле ше: „И ние
не сме ти ква без ко рен“.

Ла за рин ка Трен дов ска-Зин ка го но -
си име то на ба ба си, ро де на е во ре во -
лу ци о нер но то Но во Се ло, Штип, а ра но -
то дет ство го по ми на ла под сен ки те на
ја во рот, на чар да кот, во дво рот со бу -
нар од се меј на та ку ќа. По доц на се пре -
се лу ва ат во Скоп је, ка де што за вр ши -
ла ос нов но, сред но обра зо ва ние и Еко -
ном ски фа кул тет, пее во хор, на ста пу ва
на ли те ра тур ни ма ни фе ста ции, има до -
би е но по ве ќе приз на ни ја и на гра ди. 

Ц. Спа си ко ва 

На ше то кул тур но и тра ди ци о нал но бо гат ство се не гу ва
и чу ва од за бо рав пре ку ора, пес ни, оби чаи, но и пре ку
тра ди ци о нал ни те ра ко твор би. Нај че сто но си те ли на не гу -
ва ње и за чу ву ва ње на ра ко твор би те се же ни те, а осо бе -
но пен зи о нер ки те.

Оваа го ди на, до мот на кул ту ра та „Кр сте Ми сир ков“ сла -
ви ју би леј, 50 го ди ни од по сто е ње то. Во таа чест, во март,
До мот ор га ни зи ра ше про гра ма на ре че на „Же ни те и тво -
реш тво то“. Ед на од тие актив но сти бе ше из лож ба на ра ко -
твор би од на ши те со гра ѓан ки, но актив но сти ќе има во те -
кот на це ла та го ди на. На из лож ба та учес тву ваа по ве ќе при -
пад нич ки на по неж ни от пол, ме ѓу кои и го лем број пен зи -
о нер ки. Та ка, на ед но ме сто се нај доа твор ци-же ни ре чи -
си од си те ге не ра ции. По се те но ста на из лож ба та бе ше го -
ле ма, а по се ти те ли те од си те во зра сти ужи ваа и во из ло -
же ни те екс по на ти, но и во бо га ти те му зич ки из вед би на
На род ни от ор ке стар и на жен ска та пе јач ка гру па „Ка ме -
ли ја“ при До мот на кул ту ра.

Нај во зрас на та ме ѓу пен зи о нер ки те, Ва си ли ја Му те ва,
се прет ста ви со мал дел од сво и те ве зе ни пре кри вки, чар -
ша фи, пер ни чи ња. Таа тра ди ци о нал ни те бои на ма ке дон -
ски от вез ги пре не су ва и на дел од гар де ро ба та ка ко мо -
ден де таљ. Се на де ва де ка оваа из лож ба ќе би де пот тик
пом ла ди те со гра ѓан ки да ра ко тво рат. Љу бо вта кон уба ви -
на та на ве зе ње то ја нас ле ди ла од ба ба и, од мај ка и и од
те тка и.

Лил ја на Па не ва е мод на кре а тор ка ко ја сту ди и те по
мод на кре а ци ја ги за вр ши ла во За греб. Во те кот на ра бо -
та та ка ко мод на кре а тор ка соз да ла мод ни ко лек ции за Ру -
си ја, Фран ци ја итн. Во пен зи о нер ски те де но ви кре а тив но -

ста и љу бо вта кон умет но ста не згас на ле во неа, на про тив
се про ши ри ла на по ве ќе на чи ни на тво реш тво. Таа и ка -
ко пен зи о нер ка сли ка во раз ни тех ни ки, пра ви пре крас -
ни укра си и мно гу дру ги ра бо ти, а се то тоа мо же ше да се
ви ди на из лож ба та.

Кај Мир ја на Ива нов ска љу бо вта кон ра ко твор би те се
ја ву ва во дет ски те де но ви, и кон ти ну и ра но се раз ви ва. Со
пен зи о ни ра ње то уште по ве ќе тво ри, соз да ва укра си и на -
кит. Учес тву ва ла на по ве ќе ра бо тил ни ци за ра ко твор би во
зем ја та и над вор од неа. Кре а тив но ста ја пре не ла и на сво -
и те де ца. На из лож ба та се прет ста ви со убав из бор од сво -
е то тво реш тво. 

Ве са Сте фа но ва, по ра неш на служ бе нич ка во „МИК-
Св.Ни ко ле“, пен зи о нер ски те де но ви ги ис пол ну ва соз да -
вај ќи пре у ба ви пред ме ти со пле те ње, ве зе ње и ши е ње.
Таа изра бо ту ва ми ни ја тур ни жи вот ни и кук ли од ко нец,
пра ви ин те ре сен на кит и дру го. По се ти те ли те на из лож ба -
та се вос хи ту ваа на неј зи ни те изра бо тки, а осо бе но на ваз -
ни те и скулп ту ри те изра бо те ни од гипс.

На си те при сут ни им бе ше за до волс тво што беа дел од
овој на стан. В. Пе тру ше ва

По че то кот на про лет та, 23 март, про -
би штип ја ни го од бе ле жаа со ба би ни те зел -
ни ци, ба ни ци, пи ти, ти га ни ци, тат лии и уште
мно гу дру ги спе ци ја ли те ти од те сто што ги
под го тви ја вред ни те учес нич ки, ба би, пен -
зи о нер ки и пом ла ди учес нич ки. На овој
ден Про би штип жи вее во зна кот на зел -
ни кот. Го ди на ва, ос ма по ред, ма ни фе ста -
ци ја та „Зел ни кот на ба ба“ по бро јот на
учес ни ци те и зел ни ци те ги над ми на си те
до се гаш ни. Мо же би пре диз вик беа но ви -
те со др жи ни што ги во ве де ор га ни за то -
рот, а во при лог на сèбе ше и пре крас ни -
от про ле тен ден. На град ски от пло штад не -
ма ше ка де да се за ста не, а пре пол ни беа
и ули ци те око лу не го.

На ста пи ја 29 здру же ни ја, ме ѓу кои
пен зи о не ри, ор га ни за ции на же ни и ту -
ри стич ки аген ции. Са мо да по тсе там де -
ка по крај ди рект ни те учес нич ки во „Зел -
ни кот на ба ба“ до па ту ваа и мно гу ту ри -
сти: од Бу га ри ја дој доа пет авто бу си со ту -
ри сти, од со сед на Ср би ја еден, од Ма ке -
до ни ја има ше го сти од Скоп је, Не го ти но,
Ве лес, Бе ро во и од дру ги ме ста. Си те дој -
доа со ед на цел, да го вку сат овој пре кра -
сен спе ци ја ли тет, но и да ги по се тат зна -
чај ни те ме ста во оп шти на та, а во прв ред
Лес нов ски ма на стир.

На по ста ве ни те штан до ви беа аран -
жи ра ни над ил ја да под за бо ра ве ни ста ри
мај сто рии од те сто на у че ни од мај ки те и
ба би те. Ма си те беа ко ја од ко ја по у ба во
и по вкус но де ко ри ра ни во ет но стил, со

што му да доа но ва свет ли на на це ли от
про стор. Си те тие ма меа со сво ја та уба -
ви на и вкус, но да не ја за бо ра ви ме и тур -
ска та тат ли ја ко ја за прв пат бе ше до не -
се на од Ку ма но во, a ко ја ги свр ти вни ма -
ни е то и љу бо пит но ста на по се ти те ли те на
овој не се којд не вен и не за бо ра вен на -
стан. Го лем пре диз вик беа и но ви ни те
што ор га ни за то рот, оп шти на та Про би -
штип, ги во ве де го ди на ва. Ту ка бе ше нат -
пре ва рот во бр зо су ка ње и умеш но под -
го тву ва ње на зел ни ци те. Се нат пре ва ру -
ваа шест пен зи о нер ки, кол ку што и доз -
во лу ва ше про сто рот. Ме ѓу нив има ше од
Ма ке до ни ја, Бу га ри ја и Ср би ја, но нај бр -
за и нај ве шта бе ше Ве ра Ко те ска од Но -
ва ци, Би тол ско, ко ја го освои пр во то ме -
сто. Таа за не полн час на пра ви го тов зел -
ник. Се из би ра ше и нај о ри ги нал но де ко -
ри ра на ма са уре де на во ет но стил. Оваа
на гра да им при пад на на го сти те од Але -
кси нац, Ср би ја. Еду ка тив на та ра бо тил ни -
ца ко ја ја во де ше Сла ви ца Пе тро ва од
КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ од Про би штип
има ше за цел да ги пот тик не и да ги на у -
чи мла ди те де чи ња на око лу 10-15 го ди -
ни ка ко се ме си, ка ко се су ка, ка ко се под -
го тву ва зел ник. Во на ред на та го ди на мо -
же да се слу чи и не којa од нив да би де дел
од ма ни фе ста ци ја та.

Ме се ње то, су ка ње то и пе че ње то зел -
ник на са ми от пло штад бе ше ед на од нај -
а тра ктив ни те актив но сти. Пен зи о нер ки -
те од КУД „Ве се ли пен зи о не ри“, Дра ги ца

Пе тро ва и Ста ни ка Ни ко лов ска, со сво и -
те по мош нич ки од Про би штип и Зле то во
за не полн час ус пе а ја да ису чат по еден
зел ник и да го ис пе чат под врш ник. По се -
ти те ли те вни ма тел но го гле даа це ли от про -
цес, а по тоа и се зас ла ди ја од исти те. Од
са ми от по че ток ма ни фе ста ци ја та има ху -
ма ни та рен ка ра ктер. Со бра ни те средс -
тва од про даж ба та на про из во ди те се на -
ме не ти во ху ма ни тар ни це ли. Да по тсе -
там де ка пред да поч не про даж ба та на
она што бе ше из ло же но на штан до ви те,
гра до на чал ни кот на оп шти на та Про би -
штип, Дра ган Ана ста сов, за ед но со ор га -
ни за то рот на ма ни фе ста ци ја та, Ра дос лав
Или ев ски, ги по се ти ја си те штан до ви во -
о ду ше ву вај ќи се од жен ска та кре а тив -
ност. Нив на цел бе ше и да се из бе ре нај -
у ба во де ко ри ра на ма са.

Ина ку, за це ло вре ме до де ка тра е ше
ма ни фе ста ци ја та на сце на та се слу чу ва -
ше кул тур но-за ба вен дел. На ста пи ја из -
вор ни от ор ке стар на КУД „Ве се ли пен зи -
о нер“ при ЗП-Про би штип, ба лет ско то сту -
дио „Ма ги ја“ при До мот на кул ту ра та од
гра дот, естрад ни те умет нич ки Ире на Спа -
сов ска и Да ни е ла Те мел ков ска и му зич -
ка та гру па „Еу фо ри ја“. 

По за вр шу ва ње на ма ни фе ста ци ја -
та, дру же ње то на учес ни ци те про дол жи
во хо те лот „Сан Ни ко“, ка де што беа до -
де ле ни на гра ди те, а пре о ста на ти те гру пи
до би ја бла го дар ни ци за учес тво. 

М. Здра вков ска

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

Из лож ба на ра ко твор би

ЗП-ШТИП

Про мо ви ра на мо но гра фи ја та 
од Зин ка Трен дов ска

Над 2.000 го сти, учес ни ци и по се ти те ли 
на „Ба би ни от зел ник“ во Про би штип

ЗП-ПРИЛЕП
Пем бе го цр та При леп до де ка се од мо ра


