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Ми ни стер ка та за труд и со ци јал на
по ли ти ка Ми ла Ца ров ска, на 1 ју ли
2019 го ди на ос тва ри ра бот на сред ба
во Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја, на ко ја при сус тву -
ваа чле но ви те на из врш ни от од бор,
пре тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ,
м-р Или ја Ада мо 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 ста реч ки, пен зи о нер ски до -
мо ви и стан дард на пен зи о не ри те, Ми -
те Сте фа нов и дру ги прет став ни ци на
бит ни те ла и ко ми сии. Со ра бот на та
сред ба ра ко во де ше пре тсе да тел ка та
на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, a сред ба -
та е за ед нич ки до го во ре на. На дне вен
ред на сред ба та беа те ми кои се од
при о ри тет но зна че ње за над 320.000
пен зи о не ри во зем ја та, но и за ид ни -
те ге не ра ции пен зи о не ри и тоа: 

до не су ва ње на за кон за пен зи о -
нер ско ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни -
ја; из град ба на ста реч ки и пен зи о нер -
ски до мо ви; усог ла су ва ње на пен зи и -
те од нос но мож ност за нив но зго ле му -
ва ње во на ред ни от пер и од. 

Пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан ка
Трај ко ва, го поз дра ви при сус тво то на
ми ни стер ка та Ца ров ска изра зу вај ќи
за до волс тво што оваа сред ба е мож -
ност таа да ги слуш не пен зи о нер ски -
те при о ри те ти за ед но со образ ло же -
ни ја та ди рект но од нај ви со ко то ра ко -
водс тво на СЗПМ. За по тре ба та од до -
не су ва ње на за кон за пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја во вед -
но из ла га ње има ше пре тсе да те лот на

прав но-еко ном ски от фо рум, д-р Фи -
дан чо Сто ев, кој ја образ ло жи по тре -
ба та од до не су ва ње на еден ва ков за -
кон.

- До не су ва ње то на овој за кон има
го лем број бе не фи ции за пен зи о не ри -
те и тоа: ќе се уре ди пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње на те ри то ри ја лен прин -
цип со што ќе се из бег не фор ми ра ње
на по ве ќе ма ли здру же ни ја на те ри то -
ри ја та на ед на оп шти на, по тоа ќе се
зго ле ми за шти та та на пен зи о нер ски -
те пра ва на по ви со ка ди стан ца и ќе се
ко ри стат средс тва та од чле на ри на за
она што се на ме не ти, од нос но за пен -
зи о нер ски те актив но сти и дру го - ре -
че Сто ев.

За зна че ње то и по тре ба та од до не -
су ва ње на еден ва ков за кон збо ру ва -

ше и пре тсе да тел ка та Стан ка Трај ко ва.
- Пен зи о нер ска та ор га ни за ци ја во

на ша та зем ја има свои спе ци фи ки на
кои не со од вет ству ва по стој ни от за -
кон за здру же ни ја и фон да ции. Овој
пред лог-за кон бил на јав на рас пра ва
во си те 53 здру же ни ја и тоа во рок од
6 го ди ни два па ти. Нај го ле ми от број
здру же ни ја, 45 на број, се за до не су -
ва ње на еден ва ков за кон. По сто јат и
8 здру же ни ја кои се скеп тич ни, но нив -
ни те ар гу мен ти не се ре ал ни и не од -
го ва ра ат на ре ал на та со стој ба. Во из -
го тву ва ње на пред лог-за ко нот се вгра -
де ни си те да де ни за бе ле шки од јав на -
та рас пра ва. За ко нот ќе до не се ред
во си те по стој ни че ти ри со ју зи, а не са -
мо во СЗПМ, од нос но ќе до не се при -
до би вки за си те 320.000 пен зи о не ри.

Овој за кон во ни кој слу чај не за ди ра
во са мо стој но ста и фи нан си ско то ра -
бо те ње на здру же ни ја та. Тие и по на -
та му се прав ни суб је кти со свои ста -
ту ти, про гра ми и не за вис но ра бо те ње
ка ко што се и се га - истак на Трај ко ва.

Ми ни стер ка та Ца ров ска ре че де -
ка таа ка ко ми ни стер ка не ма ни што
про тив до не су ва ње на ва ков за кон,
но спо ред неа мо ра да се обез бе ди
под др шка од по ши ро ка та јав ност во
зем ја та: од екс перт ска та, струч на та,
фи нан си ска та, со ци јал на та и дру га
стру кту ра. Пред ла га за ед нич ка ко ми -
си ја од СЗПМ и МТСП ко ја ќе го утвр -
ди тек стот на за ко нот и ко ја ќе ор га -
ни зи ра јав на рас пра ва пре ку јав ни
де ба ти, три би ни, пи ша ни и еле ктрон -
ски ме ди у ми и дру го. Оваа рас пра ва
да поч не во сеп тем ври и да за вр ши
во но ем ври, а по тоа со си те сог ле ду -
ва ња да оди на разг ле ду ва ње во Вла -
да. 

По тоа, на ра бот на та сред ба бе ше
истак нат еден од нај гор ли ви те проб -
ле ми за оваа најм но гу број на по пу ла -
ци ја, а тоа е из град ба на ста реч ки и
пен зи о нер ски до мо ви, би деј ќи со го -
ди ни не е из гра ден ни ту еден дом, а
на се ле ни е то во на ша та зем ја ка ко и
се ка де во све тот е сè по ста ро. Во вед -
но из ла га ње за овој проб лем има ше
пре тсе да те лот на ко ми си ја та за ста -
реч ки, пен зи о нер ски до мо ви и стан -
дард на пен зи о не ри те, Ми те Сте фа -
нов. На пра ша ња та што се пре зе ма
на овој план, ќе се гра дат ли до мо ви,
мож но ли е др жа ва та да пар ти ци пи ра

во при ват ни те до мо ви и дру го, ми ни -
стер ка та ре че де ка Ми ни стерс тво то и
Вла да та го зна ат овој проб лем и се
пра ват на по ри исти от да се раз ре ши
на нај до бар мо жен на чин, се раз би ра
спо ред мож но сти те. 

Таа пред ло жи еден член од Со ју зот
да се пред ло жи и да ра бо ти во ко ми -
си ја та за опре де лу ва ње на це ни те во
при ват ни те ста реч ки до мо ви. По на та -
му, таа пре по ра ча здру же ни ја та да би -
дат по а ктив ни при до не су ва ње на оп -
штин ски те го диш ни бу џе ти и дол го го -
диш ни стра те гии, со што ќе се уб ла жи
овој проб лем.

Во вр ска со пра ша ње то за по ра -
стот на пен зи и те, ми ни стер ка та Ца -
ров ска образ ло жи де ка пен зи и те се
ста бил ни и про дол жу ва ат да рас тат. Со
пос лед ни те за кон ски из ме ни пен зи и -
те ќе рас тат кол ку што ќе рас те и инф -
ла ци ја та и тоа два па ти во го ди на та, а
е пред ви де но и тре то усог ла су ва ње на
кра јот на го ди на та до кол ку има еко -
ном ски по раст на БДП од над 4 от сто,
што спо ред до се гаш ни те по ка за те ли
е мож но да се слу чи и пен зи и те да би -
дат по ка че ни по таа ос но ва од 1 ја ну -
а ри 2020 го ди на. 

На кра јот бе ше до го во ре но ва кви
сред би да има по че сто во ин те рес на
си те пен зи о не ри, би деј ќи пен зи о не -
ри те се нај ма сов на та по пу ла ци ја ко ја
зас лу жу ва до сто инс тве но да жи вее, а
во неа има и ин те ле кту а лен по тен ци -
јал, искус тво и зна е ње кои др жа ва та
мо же да ги иско ри сти.

К.С.Ан до но ва

СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Се ра бо ти ин тен зив но и во кон ти ну и тет
Из врш ни от од бор на Со ју зот на

здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке -
до ни ја, на 1.7. 2019 го ди на ја одр жа
сво ја та тре та сед ни ца на кој беа разг -
ле да ни по ве ќе бит ни пра ша ња за ра -
бо та та на Со ју зот. На сед ни ца та по крај
чле но ви те при сус тву ваа: пре тсе да те -
лот на со бра ни е то на СЗПМ, м-р Или -
ја Ада мо ски, пот пре тсе да те лот на ИО
на СЗПМ, Мен тор Ќо ку, се кре тар ка та
на ИО на Со ју зот, Мен ка Трај ков ска,
пре тсе да те лот на НО на СЗПМ, Ми тре
Сто ја нов ски, пре тсе да те лот на ко ми -
си ја та за спорт и ре кре а ци ја, Здра вко
Пе тков ски и се ле кто рот на ре ги о нал -
ни те и ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри, Том че Стој ков. 

На дне вен ред на сед ни ца та бе ше
пред лог-ме мо ран ду мот за со ра бо тка
на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја со За ед ни ца та
на еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра -
ва - ЗЕЛС. 

- Ва ков ме мо ран дум бил до не сен
во 2008 го ди на, но би деј ќи се сме не -
ти окол но сти те и ус ло ви те, по треб но е

да се пот пи ше нов. Точ ки те во ме мо -
ран ду мот се во сог лас ност со За ко нот
за ло кал на са мо у пра ва во др жа ва та.
Ме мо ран ду мот ќе ја пот тик не и збо га -
ти со ра бо тка та ме ѓу здру же ни ја та и
оп шти ни те, а од тоа нај го ле ма до би -
вка ќе има ат пен зи о не ри те - ре че, ме -
ѓу дру го то, во сво е то во вед но из ла га -
ње пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан ка
Трај ко ва. 

Пот пи шу ва ње то на ва ков нов ме -
мо ран дум ед ног лас но бе ше под др жа -
но од си те при сут ни, а пред лог-со др -
жи на та бе ше оце не та ка ко до бра со
на по ме на де ка ве ро јат но свои до пол -
ну ва ња и за бе ле шки ќе има и дру га -
та стра на, од нос но ЗЕЛС. Из ве штај од
одр жа ни те 17. Ре ги о нал ни и 9. Ре пуб -
лич ка ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри
- во 2019 го ди на под не се се ле кто рот
Том че Стој ков, кој истак на де ка ово -
го диш на та ре ви ја се од ли ку ва со од -
лич на ор га ни за ци ја и ква ли тет, а осо -
бе но спо ред из вед ба та и бо га та та сце -
но гра фи ја ко ја бе ше на пра ве на во -
лон тер ски и без тро ше ње на фи нан -

си ски средс тва. По ди ску си ја та ин фор -
ма ци ја та бе ше усво е на, а кое здру же -
ние ќе ги прет ста ву ва Со ју зот и на ша -
та зем ја во Љуб ља на на 19. Ме ѓу на -
ро ден фе сти вал на тре та жи вот на до -
ба ќе одре ди ор га ни за ци о ни от од бор.

Из ве штај од одр жа ни те Ре ги о нал -
ни спорт ски пен зи о нер ски нат пре ва -
ри под не се пре тсе да те лот на ко ми си -
ја та за спорт и ре кре а ци ја при ИО на
СЗПМ, Здра вко Пе тков ски. Тој по со чи
де ка спорт ски те нат пре ва ри во 2019
го ди на се ед ни од нај ма сов ни те до се -
га. На исти те учес тву ва ле 2.147 пен -
зи о не ри-спор ти сти, од кои 1.346 ма -
жи и 801 же на во си те 23 ка те го рии
пред ви де ни со пра вил ни кот. Учес тву -
ва ле си те 53 здру же ни ја, а 47 се стек -
на ле со пра во да учес тву ва ат на спорт -
ска та олим пи ја да, ко ја ќе се одр жи на
22 сеп тем ври 2019 го ди на во Ра до -
виш. 

Исто та ка, на сед ни ца та се ди ску -
ти ра ше и за на чи нот на до ста ва на
средс тва од чле на ри на на ЗП-Охрид и
Де бр ца по пат на це си ја. Бе ше зак лу -

че но да се про дол жи и во на ред ни те
3 ме се ци на исти от на чин, но здру же -
ни е то под ит но да го ре ши овој дол го -
го ди шен проб лем и спор со ин ва лид -
ско то здру же ние од Охрид и по на та му
да ги до би ва средс тва та ка ко и дру ги -
те здру же ни ја, на сво ја сме тка, а не
пре ку це си ја. 

На сед ни ца та бе ше усво е но да се
ис пра ти пра шал ник до си те 53 здру -
же ни ја за да од го во рат ка кви фор ми

на ин фор ми ра ње во ид ни на би са ка -
ле, во кој ти раж и со ка кви со др жи ни.
По тоа бе ше до не се на од лу ка за одо -
бру ва ње средс тва за одр жу ва ње на
фе сти ва лот на хо ро ви во Ку ма но во и
од лу ка за фор ми ра ње на ко ми си ја за
до де лу ва ње на фи нан си ска под др -
шка на пен зи о не ри и здру же ни ја за
из да ваш тво и кул тур ни ма ни фе ста -
ции за 2019 го ди на спо ред рас пи ша -
ни от ог лас.                       К. С. Ан до но ва

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРКАТА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА МИЛА ЦАРОВСКА 

При о ри тет за СЗПМ е из град ба на ста реч ки и пен зи о нер ски до мо ви
и до не су ва ње на за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње 



vidici Четврток, 25.7.20192

Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-
Ки се ла Во да-Скоп је, на 28.6.2019 го -
ди на ор га ни зи ра ше од бе ле жу ва ње
на на род ни от праз ник „Де те пла че ло
за пи та“, поз нат ме ѓу пен зи о нер ки те
ка ко „Ко ри ја да“, би деј ќи то гаш пре -
зен ти ра ат и про да ва ат до маш ни пе -
чи ва по сим бо лич ни це ни, од те сто и
ко ри, и е со ху ма ни та рен ка ра ктер.
На ма ни фе ста ци ја та, го лем број од
при сут ни те го сти и пен зи о не ри ја поз -
дра ви ја ак ци ја та, зе доа од по ну де ни -
те до маш ни про из во ди и да доа до бро -
во лен при лог. Оваа го ди на со бра ни -
те средс тва беа на ме не ти за се мејс -
тва та на кои ста но ви те им на стра даа
во не о дам неш ни от по жар. Ина ку, ма -
ни фе ста ци ја „Ко ри ја да“ се из ве ду ва
по ве ќе го ди ни за ед но со оп шти на та
Ки се ла Во да, ко ја оваа го ди на прос -
ла ву ва 64 го ди ни од сво е то по сто е -
ње. По крај дру ги те свои актив но сти
во вр ска со од бе ле жу ва ње на го диш -
ни на та, оп шти на та со сво ја де ле га ци -
ја при сус тву ва ше и на овој пен зи о -
нер ски на стан на кој гра до на чал ни -
кот Фи лип Те мел ков ски ги поз дра ви
при сут ни те, по са ку вај ќи им до бро

здрав је и уба ва друж ба. Со би рот го
поз дра ви и Мом чи ло Пе тро виќ, пре -
тсе да тел на ЗП-Ки се ла Во да, кој упа -
ти поз драв до пре тсе да тел ка та на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва и до гра до на -
чал ни кот Фи лип Те мел ков ски, заб ла -
го да ру вај ќи им се за при сус тво то, а
на пен зи о не ри те им по са ка долг и
акти вен жи вот. На на ста нот бе ше вклу -
че на и еки па на Цр ве ни от крст, со сво -

ја та актив ност, про вер ка на кр вен
при ти сок и ше ќер во кр вта. 

Сè на сè ова бе ше ед но ве се ло и
при јат но поп лад не, осо бе но по на ста -
пот на фолк лор на та сек ци ја на здру -
же ни е то и уба ва та му зи ка. Ва кви ма -
ни фе ста ции при до не су ва ат за збли жу -
ва ње на пен зи о не ри те, дру же ње и из -
ле гу ва ње од до ма на отво ре но во топ -
ли те лет ни кве че ри ни. В. То па лов ска

Ме ѓу оп шти ни те Про би штип и Але кси -
нац од Р.Ср би ја по стои не кол ку го диш на
со ра бо тка во по ве ќе об ла сти. Го ди на ва
по по вод Де нот на оп шти на та Але кси нац,
5 ју ни, по сед ми пат се ор га ни зи ра ше ма -
ни фе ста ци ја та „Вред ни ра це“, на ко ја
учес тву ваа 28 из ла га чи од исто тол ку гра -
до ви од Ср би ја, Вој во ди на и Ма ке до ни -
ја. Цел та на иста та е се ко ја гру па на нај -
а втен ти чен на чин да ги прет ста ви тра ди -
ци о нал ни те ја де ња и дру ги ка ра кте ри сти -
ки на под неб је то од ка де што до а ѓаaт. Беа
из ло же ни го лем број под го тве ни ја де ња
од те сто, ал ко хол ни и без ал ко хол ни пи ја -
ла ци, мед, пред ме ти од ста ри за на е ти и
бо гат ко ло рит на из вор ни но сии и рач ни
изра бо тки. На еден штанд ду ри се ве зе -
ше и пле те ше на са мо то ме сто со цел да
се мо ти ви ра ат мла ди те да ја про дол жат
тра ди ци ја та, за да не се за бо ра ви умеш -
но ста на мај ки те и ба би те.

Пен зи о нер ки те од Про би штип и Зле -
то во на мош не ори ги на лен на чин го пре -
зен ти раа „Зел ни кот на ба ба“, кој во на -
ша та оп шти на ка ко ма ни фе ста ци ја под
исто то име се одр жу ва не кол ку го ди ни.
Штан дот на пен зи о нер ки те од на ша та
зем ја бе ше пре бо гат со зел ни ци, ба ни -
ци, ти га ни ци, бла ги и со ле ни по га чи, до -
маш но сла тко од ду њи и смо кви, по ве ќе
ви до ви пин џу ри и лу те ни ци, не изо ста наа
ни ту ста ри те ба би ни ко ла чи ња. Освен по -
ну да та на хра на, штан дот бе ше бо га то де -
ко ри ран со тка е ни ни, ве зе ни и пле те ни
рач ни изра бо тки, а по себ на атрак ци ја ко -
ја го свр те вни ма ни е то на си те бе ше бо -
га ти от ко ло рит на ов че пол ска та но си ја,
ко ја е ка ра кте ри стич на и за на ши от крај. 

Во кул тур но-за бав ни от дел на ста пи
жен ско то трио со ка ра кте ри стич но то ви -
ко ич ко пе е ње кое по бу ди ин те рес не са -
мо на жи ри-ко ми си ја та ту ку и на по се -
ти те ли те на ма ни фе ста ци ја та. Ма ни фе -
ста ци ја та „Вред ни ра це“ има ше ху ма -

ни та рен и на гра ден ка ра ктер. Вред ни -
те про би штип ски пен зи о нер ки, за комп -
лет но и ус пеш но прет ста ву ва ње на оп -
шти на та до не соа и дип ло ма за осво е но
пр во ме сто и пе хар зa трaди циoнaлни
jaдeњa и му зич ки на стап. За до волс тво -
то кај си те бе ше пре го ле мо и кај учес -
ни ци те и кај прет став ни ци те на оп шти -
на та Про би штип, Ра дос лав Или ев ски,
ра ко во ди тел на од де ле ни е то за јав ни
деј но сти и Ан ки ца Ки ја јо ва, со ра бот нич -
ка во оп шти на та.

Во чест на гра дот беа ор га ни зи ра ни
и по ве ќе дру ги актив но сти за учес ни ци -
те во ма ни фе ста ци ја та и за гра ѓа ни те на
Але кси нац. Ве чер та си те ја прос ле ди ја
ко ме ди ја та „Те тка за ил ја да до ла ри“, а во
доц ни те ве чер ни ча со ви има ше кон церт
на гру па та „Ха ри Ма та Ха ри“. 

Во вто ри от дел од пре сто јот, пен зи о -
нер ки те од Ма ке до ни ја со пре тсе да тел -
ка та на ор га ни за ци ја та „Здру же ние на
гра ѓа ни“, Жи ви ца Ива но виќ и со пот пре -
тсе да те лот Дра ган Ри стиќ ја по се ти ја га -
ле ри ја та на ет но екс по на ти со тка е ни ки -
ли ми, ве зе ни и пле те ни рач ни изра бо тки,
срп ски но сии од по ве ќе кра е ви, ста ри
пред ме ти кои не ко гаш се ко ри сте ле во
до ма ќинс тва та и дру го, ка де што со мла -
ди те ра бо тат же ни кои ги обу чу ва ат да
изра бо ту ва ат ра ко твор би кои по тоа се
про да ва ат, со што се да ва мож ност се кој
што има жел ба и та лент да за ра бо ти.

Пен зи о нер ки те од Ма ке до ни ја го по -
се ти ја и се ло то Ли по вац, ка де што се на -
о ѓа еден од по ста ри те ма на сти ри во овој
крај, ма на сти рот „Све ти Сте фан“ од 14
век. На раз дел ба та, прет став ни ци те на
две те оп шти ни, Или ев ски од Про би штип
и Ива но виќ од Але кси нац се до го во ри ја
со ра бо тка та да про дол жи и пре ку дру ги
фор ми во кои ќе би дат вклу че ни и пен зи -
о нер ки те од Про би штип и од Зле то во. 

М. Здра вков ска

Во сог лас ност со ме мо ран ду мот за со ра бо тка
со син ди ка тот на Кон фе де ра ци ја та на пен зи о не ри
од По гра дец, Ал ба ни ја, на 24 мај 2019 го ди на де -
ле га ци ја на ра ко водс тво то на ЗП-Охрид и Де бр ца,
пред во де на од пре тсе да те лот на со бра ни е то, д-р
Ди ми тар Спа се ски и пре тсе да те лот на из врш ни от
од бор, Ѓор ѓи Трп че ски, при сус тву ва ше на пр ва та
кул тур но-ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја под нас лов
„Фе сти вал на Мо кро Ко за ик“, во се ло то Ду ни ца, од -
да ле че но око лу 25 ки ло ме три од По гра дец, сме сте -
но на по драч је то на Гор на и Дол на Мо кра, на кое
гра ви ти ра ат 17 се ла. На кул тур на та ма ни фе ста ци -
ја при сус тву ваа око лу 300 по се ти те ли од со сед ни -
те се ла од овој пла нин ски ре ги он на Мо кра Пла ни -
на, а во про гра ма та на ста пи ја по ве ќе му зич ки гру -
пи и со ло-из ве ду ва чи, ка ко и уче ни ци од сел ско то
учи ли ште во Ду ни ца, си те од Ал ба ни ја. 

Одр жу ва ње то на оваа кул тур на сред ба, всуш -
ност, е об но ва на мно гу дам неш на сред ба на ко ја
ов де учес тву ва ле по ве ќе фолк лор ни гру пи од Гр ци -
ја, Ита ли ја и до ма ќи нот Ал ба ни ја. На овој та ка на -
ре чен „Фе сти вал на Мо кро Ко за ик“, од Ма ке до ни -
ја по крај де ле га ци ја та на ЗП-Охрид и Де бр ца при -

сус тву ваа и де ле га ции на ЗП-Те то во и ЗП-Го сти вар. 
При сут ни те на сред ба та ги поз дра ви ја Ајруш Чо -

ла ку, ко ор ди на тор на син ди ка тот на Кон фе де ра ци -
ја та на По гра дец и Му ста фа Исе и ни, пре тсе да тел на
Кон фе де ра ци ја та на пен зи о не ри те на По гра дец. Со
при год ни збо ро ви при сут ни те на ма ни фе ста ци ја та
ги поз дра ви и пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де бр ца,
Ѓор ѓи Трп че ски, кој ср деч но се заб ла го да ри на по -
ка на та, при што ја истак на и де се тго диш на та ус пеш -
на со ра бо тка на ЗП-Охрид и Де бр ца и пен зи о не ри -
те од По гра дец. Трп че ски по са ка ма ни фе ста ци ја та
да ста не тра ди ци о нал на и по ма сов на, на неа да
учес тву ва ат фолк лор ни ан самб ли од со сед ни те др -
жа ви и пре ку неа да се ши ри и прод ла бо чу ва со жи -
во тот и со ра бо тка та на кул ту рен и спорт ски план, би -
деј ќи са мо та ка спло те ни ќе мо же ме да прос пе ри -
ра ме и да по стиг не ме по до бар жи вот и стан дард на
си те кои жи ве ат на овие про сто ри. На при сут ни те
им се обра ти и пре тсе да те лот на ЗП-Го сти вар, Ни ја -
зи Џе ли ли, кој иска жа по фал ни збо ро ви за ор га ни -
за то рот на ма ни фе ста ци ја та и упа ти поз дра ви и бла -
го дар ност за учес тво то од име то на си те чле но ви на
ЗП-Го сти вар.                                                                К.Спа се ски 

Дра ги Пе тров ски е дип ло ми ран кри ми на лист кој ра бот -
ни от век го по ми нал вo МВР, по драч на еди ни ца Кри ва Па -
лан ка. Отка ко се пен зи о ни рал се вклу чил ка ко пен зи о нер
кој при до не су ва со сво ја та актив ност за афир ми ра ње на
здру же ни е то. Најм но гу е акти вен во дис цип ли на та шах, ка -
де што бе ле жи вид ни ре зул та ти. Со пос лед ни те из бо ри тој
е пре тсе да тел на ко ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја. На 24.
Ре ги о нал ни спорт ско-пен зи о нер ски игри од ше сти от ре ги -
он, ка де што до ма ќин бе ше ЗП-Зле то во, а учес тву ваа здру -

же ни ја та на пен зи о не ри од Кри ва Па лан ка, Кра то во, Про -
би штип, Ку ма но во и до ма ќи нот Зле то во, ЗП-Кри ва Па лан -
ка учес тву ва ше во шест дис цип ли ни. 

- Оти дов ме под го тве ни и се слу чи за прв пат оваа го ди -
на да осво и ме три пр ви ме ста во три дис цип ли ни. На Ре -
пуб лич ка та пен зи о нер ско-спорт ска олим пи ја да, ко ја ќе се
одр жи во сеп тем ври, по по вод Де нот на пен зи о не ри те, ќе
се прет ста ви ме со три еки пи. На 24. Ре ги о нал ни спорт ско-
пен зи о нер ски игри од ше сти от ре ги он пр ви ме ста осво и -
ја же ни те во пи ка до, ма жи те во пи ка до и еки па та на же ни
во сло бод но фр ла ње на кош. Си те сме гор ди на по стиг на -
ти те ре зул та ти, а по са ку вам да има ме и ус пеш ни ре зул та -
ти на ре пуб лич ко ни во. Пен зи о нер ки те се по ка жаа по до -
бри во спор тот.

Ина ку, Дра ги Пе тров ски е и пре тсе да тел на ша хов ски -
от клуб на ни во на оп шти на та Кри ва Па лан ка, кој е фор -
ми ран при кра јот на 2018 го ди на. 

- Оваа го ди на, на ни во на ре пуб ли ка та се одр жаа ква -
ли фи ка ци о ни нат пре ва ри, при што Кри ва Па лан ка го за -
зе де тре то то ме сто иа ко ка ко клуб сме но во фор ми ра ни.
Во клу бот има чле но ви од уче ни ци до пен зи о не ри. Јас,
по крај тоа што сум пре тсе да тел, сум и акти вен учес ник,
би деј ќи ша хот ми е и хо би и за до волс тво - истак на Пе -
тров ски.                                                                       Б.Стој чев ска 

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

„Фе сти вал на Мо кро Ко за ик“ во се ло то Ду ни ца, Ал ба ни ја
На кул тур на та ма ни фе ста ци ја, од Ма ке до ни ја по крај де ле га ци ја та на ЗП-Охрид и Де бр ца при сус тву ваа и де ле га ции на ЗП-Те то во и ЗП-Го сти вар 

ЗП-ПРОБИШТИП
На ма ни фе ста ци ја та „Вред ни ра це“
во Але кси нац, Ср би ја

ЗП-КИСEЛA ВОДА

„Ко ри ја да 2019“

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Пен зи о нер ки те се по ка жаа по до бри во спор тот



vidici Четврток, 25.7.20193

Од про грам ски те актив но сти што ги пла -
ни ра и ос тва ру ва ЗП-Ча ир, нај пра кти ку ва -
ни се ек скур зи и те и ор га ни зи ра ни те из ле -
ти. Ра ко водс тво то на здру же ни е то мош не
ус пеш но ор га ни зи ра ва кви актив но сти, а
нај прив леч ни и нај по се те ни де сти на ции се
ту ри стич ки те ме ста и гра до ви со бо га то кул -
тур но-исто ри ско ми на то во на ша та зем ја,
но и во со сед ни те др жа ви.

Пен зи о не ри те од Ча ир, на 27 ју ни 2019
го ди на, со 2 авто бу си, а на то вар на здру -
же ни е то, се упа ти ја кон наз на че на та де сти -
на ци ја, пре крас ни от ту ри стич ки град Ниш
во со сед на Ср би ја. По ми ну вај ќи го гра нич -
ни от пре мин Та ба нов це, пр во то по пат но за -
пи ра ње со кра тка па у за бе ше во Пре де ја -
не, ма ло грат че сме сте но во жи во пис на та
Гр де лич ка Кли су ра, од ко ја при род на уба -
ви на пен зи о не ри те беа вос хи те ни. Па ту вај -
ќи по но во о тво ре ни от авто пат од Ко ри до -
рот 10, при јат но и бр зо при стиг наа во Ниш,
ту ри стич ки цен тар и еден од по го ле ми те
гра до ви во Ср би ја. Ту ка пен зи о не ри те имаа
по ве ќе вре ме за ше та ње и за разг ле ду ва -
ње на гра дот. По ми ну вај ќи пре ку ре ка та Ни -
ша ва, ко ја го де ли Ниш на два де ла, ше таа
низ цен та рот на грaдот, не кои пи е ја ка фе

во поз на та та Ка зан џи ска ули ца, а дру ги ги
по се ти ја поз на ти те кул тур но-исто ри ски спо -
ме ни ци Ни шка та твр ди на, Ќе ле ку ла и Че -
гар.

По за вр шу ва ње то на про ше тка та низ
гра дот, пен зи о не ри те се упа ти ја кон Ни шка
ба ња, 10 ки ло ме три од да ле че на од Ниш,
сме сте на во шу мо ви ти те па ди ни на пла ни -
на та Ко рит њак, во про стра но зе ле ни ло и
иде ал но ме сто за од мор, ре кре а ци ја и ле -
ку ва ње. Ба ња та со сво ја та уба ва при ро да
и бо га то то кул тур но нас ледс тво го прив ле -
че вни ма ни е то на пен зи о не ри те, кои од мо -
раа и ужи ваа во уба ви ни те, со уме ре но-кон -
ти нен тал на кли ма, тер мо ми не рал ни во ди
и при род на ми не рал на кал. 

На вра ќа ње бе ше по се тен и гра дот Пре -
ше во, ка де што пен зи о не ри те про ше таа и
го разг ле даа гра дот. 

Во вр ска со ова па ту ва ње, во да чот на
ек скур зи ја та То дор Или ев ре че де ка дру -
же ње то е ор га ни зи ра но со цел да би дат по -
се те ни зна ме ни то сти те на Ниш и разг ле -
ду ва ње на Ни шка ба ња и Пре ше во. Од ек -
скур зи ја та си те по не соа уба ви спо ме ни,
осо бе но оние кои за прв пат ги ви доа овие
не о бич ни и ин те рес ни ме ста. В. Па чем ски 

Ко га во При леп ќе се спо ме не во кое би ло друш -
тво, по себ но се га на пен зи о нер ско то, име то на ги та -
ри стот Слав чо Бун те ски, се ко гаш се по вр зу ва со гру -
пи те кои сви ре ле уба ва му зи ка по ка фе а ни те и ре сто -
ра ни те. Тие на одре ден на чин и ја пи шу ва ле исто ри ја -
та на при леп ска та чар ши ја. Се ко гаш би ле оп кру же ни
со при ја те ли кои ја са ка ле до бра та му зи ка. Бун те ски
се га е пен зи о нер, а та ка ре чи не ма при леп ска му зич -
ка гру па во ко ја не сви рел. Тој за ед но со гру пи те сни -
мил и не кол ку ал бу ми на на род на и за бав на му зи ка. 

- Та ка бе ше по ра но, се со би рав ме, фор ми рав -
ме гру па и се кој што ќе нè по ка не ше за ка ква би -
ло ве сел ба одев ме да сви ри ме. Ја зго ле му вав ме
ра до ста на сла ве ни ци те и ве сел ба та на сва то ви -
те на свад би те. 

Слав чо, по крај што сè уште сви ри и дру га ру ва со
му зи ка та, се га ка ко пен зи о нер се про ба и во дру га об -
ласт - ли те ра ту ра та. Тој и до се га по ма га ше за одре де -
ни пес ни око лу тек сто ви те што се под го тву ваа за гру -
пи те, по себ но за гру пи те „При леп ски ес наф“, „При леп -
ски ме рак“ и дру ги, но ова се га е мно гу по го лем за фат.

Де но ви ве во град ска та биб ли о те ка „Бор ка Та ле -
ски“ во При леп, во из да ние на Друш тво то за на у ка и
умет ност од При леп бе ше про мо ви ра на пр ва та кни га
на Слав чо Бун те ски, нас ло ве на ед но став но „Бун тев -
ци“. Про мо то ри беа Дра ги Ба ше ски и То дор Але ксо -
ски. Во оваа кни га ко ја, всуш ност, е мо но гра фи ја на
се меј но то стеб ло на Бун тев ци, рас ка жа на е при каз на -
та за се меј на та ло за на не го ва та го ле ма фа ми ли ја со
цел ид ни те не го ви след бе ни ци да зна ат кои би ле пра -
де дов ци те, пра ба би те, ба би те... Ста ри те Бун тев ци за
кои ста ну ва збор во оваа ин те рес на кни га по тек ну ва -
ат од се ло то мно гу бли ско до При леп, Го ле мо Ко ња ри.
Тие би ле зем јо дел ци, но со те кот на вре ме то нив но то
се меј но стеб ло се про ши ру ва ло и од не го про из лег ле
ге не ра ции со раз ни за ни ма ња. Ги има ло до ста за на -
ет чии, по тоа не кои за вр ши ле фа кул те ти, а не го ви от
чич ко Ри сто за кој ста ну ва збор во оваа кни га бил и
гра до на чал ник на При леп во 60-ти те го ди ни од ми на -
ти от век.

- Фа ми ли ја та Бун тев ци во ми на то то актив но учес -
тву ва ла во си те бур ни на ста ни на овие про сто ри. Од
тур ско до срп ско и бу гар ско, две те свет ски вој ни и по -

во е ни от пер и од пред ци те оста ви ле зна чај ни бе ле зи.
По вод да ја на пи шам оваа мо ја пр ва кни га, а ве ру вам
де ка не ма да би де и пос лед на, бе ше 93-от ро ден ден
на те тка ми То дор ка, се стра на та тко ми, ми на та та го -
ди на. Таа ми рас ка жа за Бун тев ци, а се раз би ра го лем
дел со мо и те ше е сет и тол ку го ди ни бев све док на мно -
гу на ши се меј ни на ста ни. Таа има ше здрав раз ум и
пом не ње. Неј зи ни те ка жу ва ња ми беа дра го це ни. Са -
мо пре ку кни га мо жев да го пре не сам ми на то то на ге -
не ра ци и те кои до а ѓа ат, што всуш ност ми бе ше и цел -
та. Не мав го ле мо искус тво во пи шу ва ње то на ва ков
вид ли те ра тур но де ло, но са кав да оста вам бе лег - об -
јас ну ва за иде ја та авто рот Слав чо Бун те ски.

Оваа кни га на Слав чо е по све те на на 100-го диш -
ни на та од ра ѓа ње то на не го ви от та тко Бор ко Бун те -
ски, кој бил офи цер во ЈНА и учес ник во НОБ. Пен зи -
о не рот, му зи ча рот, ги та ри стот Слав чо Бун те ски ве ру -
ва де ка е мож но и во ид ни на да на пи ше не што дру го
на ли те ра ту рен план, но ка жу ва де ка ни ко гаш не ма
да се отка же од не го ва та пр ва љу бов - му зи ка та, од -
нос но ги та ра та.                                                      К. Ри сте ски

На 18 ју ни 2019 го ди на, во са ла -
та за со ста но ци на оп шти на та Же ли -
но се пот пи ша спо год ба за со ра бо тка
по ме ѓу Здру же ни е то на пен зи о не ри
од Те то во и оп шти на та Же ли но, на чи -
ја те ри то ри ја дејс тву ва ат два раз гра -
но ци на здру же ни е то.

Иде ја та за пот пи шу ва ње на оваа
спо год ба бе ше на ини ци ја ти ва на ра -
ко водс тво то на раз гра но кот на пен -
зи о не ри од Же ли но и исто и ме на та оп -
шти на уште во март 2019 го ди на, за
вре ме на из бо ри те за чле но ви на од -
бо рот на раз гра но кот од Же ли но, кој -
што се одр жа во згра да та на оп шти -
на та.

Спо год ба та за со ра бо тка ја пот пи -

шаа од ЗП-Те то во, пре тсе да те лот на
из врш ни от од бор, Сел вер Ме ме ти, а
од стра на на оп шти на та Же ли но, гра -
до на чал ни кот Бле рим Сеј диу. 

Гра до на чал ни кот Бле рим Сеј диу
ср деч но ги поз дра ви при сут ни те и со
вид но за до волс тво истак на де ка го
под др жу ва пот пи шу ва ње то на оваа
спо год ба и де ка ќе се за ла га иста та
да се ре а ли зи ра во це лост, со што ќе
им се овоз мо жи на пен зи о не ри те кои
жи ве ат на ова по драч је вклу чу ва ње
во раз ни кул тур ни и спорт ски ма ни -
фе ста ции, до кол ку исти те се одр жу ва -
ат во ор га ни за ци ја или на те ри то ри -
ја та на оп шти на та, ка ко и учес тво на
пре тсе да те ли те на раз гра но ци те во

ра бо та та на те ла та и ор га ни те на оп -
шти на та ко га на дне вен ред ќе би дат
пра ша ња и проб ле ми кои ди рект но
ги за се га ат ин те ре си те на пен зи о не -
ри те од оваа оп шти на, но и на пре о -
ста на ти те гра ѓа ни. Исто та ка ќе би дат
ста ве ни на рас по ла га ње си те оп штин -
ски про сто рии за по тре би те на пен -
зи о не ри те со усог ла су ва ње на тер ми -
ни те со оп штин ско то ра ко водс тво. 

Во знак на до се гаш но то раз би ра -
ње и ус пеш на со ра бо тка, ка ко и жел ба
за уште по ус пеш на со ра бо тка, пре тсе -
да те лот на ИО на ЗП Те то во на гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Же ли но му до -
де ли бла го дар ни ца и мо но гра фи ја на
те тов ско то здру же ние.  Све то Ди мов ски

Во про сто ри и те на Ку ќа та на Ро бев -
ци во Охрид, на 7 ју ни 2019 го ди на бе -
ше отво ре на из лож ба на умет нич ки фо -
то гра фии од Ана стас Ќу шко ски, член на
ЗП-Вев ча ни, на те ма „Мит ско-биб ли ски
асо ци ја ции“, за кои збо ру ва ше пи са те -
лот Сла ве Ѓор го Ди мо ски, и при тоа истак -
на де ка чо ве кот отсе ко гаш бил оп сед -
нат со тај ни те на при ро да та, па та ка и
авто рот на овој сли ко пис.

- Ќу шко ски пре ку има ги на тив на та
моќ на сво јот фо то об је ктив ги пре поз -
на ва и откри ва мит ско то, бо жес тве но -
то, ре ли ги ско то, па ду ри и чо ве ко ва та
ре ин кар на ци ја. Се ко ја ед на не о бич на
фор ма во др во или ка мен мо же да по -
бу ди асо ци ја ци ја на стра да ња та од бо -
го чо ве кот и да се ја ват ре ми нис цент ни
сли ки ка ко бож ји прет ска за ни ја, сно ви -
де ни ја и опо ме ни за чо ве кот. Тој ши рок
спе ктар на фан тас ма го рич ни прет ста -
ви мо же да се отс ли ка и во чо ве ко ва та
пот свест, па та ка од ре ал ни от свет се до -
би ва но ва естет ско-ви зу ел на ди мен зи -
ја што во слу ча јов е прет ста ве на пре ку
овој цик лус на фо то гра фии на ре чен
„Мит ско-биб ли ски асо ци ја ции“ - истак -
на Сла ве Ѓор го Ди мо ски.

За авто би о граф ски от дел од жи во -
тот на Ќу шко ски збо ру ва ше истак на ти -
от ма ке дон ски пи са тел Мир ко То мо ски,
кој во сво е то из ла га ње истак на де ка
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 во При леп, а на кул тур на та јав -
ност ѝе поз нат ка ко драм ски автор, сце -
на рист, ре жи сер, по ет, истра жу вач, но

и ка ко 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 сто ја но од 1980 го ди на. До се га при -
ре дил пре ку 25 са мо стој ни те мат ски из -
лож би во зем ја ва и во странс тво. За си -
от тој труд има до би е но по ве ќе приз на -
ни ја и на гра ди, по твр ди То мо ски.

Во пре пол ни от из лож бен дел во Ку ќа -
та на Ро бев ци, на при сут ни те кра тко им
се обра ти и авто рот, кој се заб ла го да ри
за ма сов на та по се та на љу би те ли те на
умет нич ка та фо то гра фи ја, истaкнувajќи
дeкa и се га ка ко пен зи о нер ќе дру га ру ва
со фо то а па ра тот.                   С.Ку ку не шо ски 

ЗП-ТЕТОВО

Пот пи ша на спо год ба за со ра бо тка 
со оп шти на та Же ли но

ЗП-ВЕВЧАНИ

Из лож ба „Мит ско-биб ли ски
асо ци ја ции“

ЗП-ЧАИР

Пен зи о не ри те од Ча ир во Ниш,
Ни шка ба ња и Пре ше во

ЗП-ПРИЛЕП

Ги та ра та и му зи ка та – пр ви, а се га и кни га 
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Aleksandar Dimkovski  
и Јадранка Ковјаниќ
od „Nova Makedonija“

Ме ри Џар ли е ва уште од мла ди го -
ди ни ја за са ка ла игра та на 64 по ли -
ња, но за ра ди сту ди и те и про фе си о -
нал на та ан га жи ра ност не би ла во
мож ност ре дов но да ја пра кти ку ва,
но по пен зи о ни ра ње то по втор но се
на вра ти ла на ша хот, а ду ри и по бе -
ди во Кру ше во во рам ки те на Ре ги -
о нал ни те спорт ски пен зи о нер ски
игри.

Гле дај ќи го сво јот по стар брат Ста -
мат Ста ма тов, ма ла та Ме ри од најм -
ла ди го ди ни го за са ка ла ша хот, иа ко
про ја ву ва ла ин те рес и за нат пре ва -
ру ва ње во стре лаш тво. Ка ко уче нич -
ка во ос нов но учи ли ште, во 1971 г.
ста на ла пр ва ки ња во шах за же ни и
тре ба ло да учес тву ва во Јај це, БиХ,
на Со јуз но то ша хов ско нат пре ва ру -
ва ње, но по доц на низ сту дент ски те
го ди ни и ка ко пе ди ја тар ка-не он то лог
не ма ла мож ност да се по све ти на
оваа игра, иа ко љу бо вта кон ша хот
ни ко гаш не згас на ла. 

- Ко га пред из вес но вре ме се пен -
зи о ни рав по 35 го ди ни ра бо та во Кли -
нич ка та бол ни ца „Д-р Три фун Па нов -
ски“ во Би то ла, од кои 25 го ди ни ка -
ко спе ци ја лис тка, ко неч но раз мис лив
де ка па ра лел но со жел ба та да оби ко -
лам по ве ќе зем ји во све тот, ре шив да
им се на вра там на две те спорт ски
дис цип ли ни од мла до ста – стре лаш -
тво то и ша хот. Та ка и учес тву вав на
Ре ги о нал ни те спорт ски пен зи о нер -
ски игри што се одр жаа во Кру ше во,
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. Со осво ју ва ње на пр во то ме сто
во шах оче ку вам таа мо ја љу бов кон
оваа игра да ја по твр дам и на Ре пуб -
лич ки те пен зи о нер ски спорт ски игри
што ќе се одр жат на е сен – ни ре че
Џар ли е ва. 

Џар ли е ва, исто та ка, е го ле ма љу -
би тел ка на при ро да та и на па ту ва ње -
то. Че сто па ту ва во Анг ли ја, ка де што
е неј зи на та ќер ка, а не о дам на бе ше
во Ин ди ја и во Гру зи ја. 

- Ка ко пен зи о нер ка мис лам де ка
ќе имам по ве ќе сло бод но вре ме да
му се по све там на ша хот, кој е мно гу
ин те рес на игра и ба ра ма кси мал но
раз мис лу ва ње. Ште та што по го лем
број же ни не за ста ну ва ат зад ша хов -
ска та таб ла, за што на тој на чин ќе мо -
же по ре ла кси ра но да го ко ри стат сво -
е то сло бод но вре ме - ни ре че Џар ли -
е ва. 

Ме ри Џар ли е ва сви ри и пи ја но и
че сто со при ја те ли те го ми ну ва вре -
ме то во при јат на ат мо сфе ра. Таа ре -
чи си не про пу шта кон цер ти од об ла -
ста на кла сич на та му зи ка. 

- Ле то во ко га ќе одам во Анг ли ја
ќе се оби дам да ги на у чам да игра ат
шах и мо и те две вну ки Ли ли и Ка лин,
кои ве ќе за поч наа да про ја ву ва ат ин -
те рес за ша хот. До то гаш ќе се оби дам
да ги об но вам зна е ња та за „отво ра -
ње то“ на игра та, а мо же би ќе сед нам
да се „прес лу шам“ и со не кои по ква -
ли тет ни ша хис тки од ме не - нас мев -
ну вај ќи се ни ре че Џар ли е ва.

П. Ста врев 

ЗП-БИТОЛА

Има ли по го лем по вод, по го ле ма при чи на да
се на пи ше ин фор ма ци ја за Но вко Ца нев ски -
пен зи о нер, еден од нај ста ри те ку ма нов ци кој де -
но ви ве го прос ла ви 95-от ро ден ден. Во кру гот
на мно гу број но то се мејс тво, че ти ри ќер ки, зе -
тов ци, пет на е сет вну чи ња, два на е сет прав ну чи -
ња и ед но пра прав ну че, си те со бра ни да му го
че сти та ат ро ден де нот со жел ба за до бро здрав -
је и долг жи вот. Че ти ри е сет ми на та беа при сут -
ни, а прос ла ва та бе ше мож ност да се по тсе тат
на мно гу те среќ ни де но ви од жи во тот, свад би те
на ќер ки те, ра ѓа ње то на вну ци те, по а ѓа ње то во
учи ли ште, прос ла ви те на ма тур ски те све че но -
сти, дип ло ми ра ње и уште мно гу пре крас ни слу -
чу ва ња за овој по мно гу не шта спе ци фи чен пен -
зи о нер. 

Ро ден е во ми на ти от век, во 1924 го ди на во
ку ма нов ско то се ло Пчи ња, во мно гу број но си -
ро маш но се мејс тво. Жел ба та за по до бар жи вот
го на те ра ла мно гу млад да се нај му ва кај по бо -
га ти те во со седс тво то, а во ед но и да оди на учи -
ли ште. Во тоа вре ме мла ди те се зе ма ле без да
се поз на ва ат, спо год бе но ме ѓу ро ди те ли те, па
та ка во 1948 го ди на ја на ме ри ле Да ни ца да му

би де со пру га и ка ко што ве ли бла го да рен е на
си те, за што до бил ве рен дру гар и бра чен со пат -
ник во до бро и во ло шо. Да се одг ле да ат че ти ри
де ца во тие ус ло ви на се ло и да се ра бо ти на по -
ле би ло мно гу те шко. Ра бо та та во гра дот ка ко од -
бор ник во по во е ни от пер и од, до шко лу ва ње то и
сту ди и те на Зем јо дел ски от фа кул тет му овоз мо -
жи ле по до бар жи вот на се мејс тво то. По го ле ми -
те об вр ски на од го вор ни те ра бот ни ме ста во оп -
штес тве ни от жи вот му до не ле мно гу приз на ни -
ја, бла го дар ни ци и ме да ли на ре пуб лич ко и со -
јуз но ни во за не се бич но то за ла га ње и при до нес
во ра бо та та. Ве ли де ка е единс твен прет став ник
од Ку ма но во кој бил пре тсе да тел на не ко ја ор -
га ни за ци ја на со јуз но ни во. Не за бо ра ва да ка -
же де ка за си те не го ви ус пе си го ле ма зас лу га
има и со пру га та Да ни ца, со ко ја имал раз би ра -
ње и сло жен бра чен жи вот. Се ко гаш из на о ѓал
вре ме да се по све ти и на пче ларс тво то и ме ѓу
пр ви те во Ма ке до ни ја го фор ми ра Здру же ни е -
то на пче ла ри во Ку ма но во во 1971 го ди на, чиј
пре тсе да тел бил мно гу го ди ни, ка ко и пре тсе да -
тел на Со ју зот на пче ла ри на Ма ке до ни ја. По си -
те овие го ди ни и де нес с  уште е акти вен со над

60 пчел ни се мејс тва, ка де што ги по ми ну ва пен -
зи о нер ски те де но ви и сè уште учи и се усо вр шу -
ва ка ко пче лар. Ка ко ми ну ва ле го ди ни те та ка и
тој се над гра ду вал, со зре ва ла мис ла та на жи вот -
ни те ни шки, тен ки, де бе ли и во раз ни бои, ре -
шил да ги вткае во кни га та „Мо јот жи во тен пат“,
во 2014 го ди на, во сво ја та де ве де сет та го ди на
од жи во тот, со што оста ва пи ша на тра га на по -
ко ле ни ја та. Из да ва чи на кни га та се не го ви те ќер -
ки со фа ми ли и те. Де но ви ве до бил бла го дар ни -
ца и е прог ла сен за по че сен член на Клу бот на
во е ни и по ли ци ски ве те ра ни на Ку ма но во по по -
вод 95-от ро ден ден. 

Овој ви та лен и со од лич но здрав је пен зи о -
нер, ко га е ле то пен зи о нер ски те де но ви ги по -
ми ну ва на ви кен дич ка та, чи та вес ни ци, ја сле -
ди днев на та по ли ти ка, дру жи со бли ски те од фа -
ми ли ја та. Утро то го за поч ну ва со ка фе и ча шка
ра ки ја, пра ви план за об вр ски те кон ово штар -
ни кот, лоз је то и го ле мо то пчел но се мејс тво. 

- Во жи во тот по стиг нав мно гу, но се пак за ме -
не нај го ле мо бо гат ство бе ше и оста ну ва мо е то
се мејс тво - се збо ро ви те со кои се раз де лив ме
од Но вко Ца нев ски.                              С. Лам ба ша 

М-р Пе цо Ја ки мов ски, со о бра ќа ен ин же нер, е ро ден
во 1954 го ди на во Скоп је, a се га e пeнзиoнeр и член на
ЗП-ОВР на РМ-Скоп је. Дип ло ми рал на Со о бра ќај ни от фа -
кул тет при Уни вер зи те тот во Бел град во 1980 го ди на, а во
2011 го ди на за вр шил ма ги стер ски сту дии на Тех нич ки от
фа кул тет во Би то ла при уни вер зи те тот „Св. Кли мент Охрид -
ски“ на отсе кот по со о бра ќај но и транс порт но ин же нерс -
тво со ма ги стер ски труд во об ла ста на ме ха ни ка та. И ка -
ко пeнзиoнeр тој е во по сто јан кон такт и дру га ру ва со на -
у ка та.

М-р Пе цо Ја ки мов ски е ин те ре сен и ре док чо век. По -
до бро ќе го за поз на е те и не го и она што тој го истра жу ва
и ра бо ти пре ку не го ви те од го во ри на не кол ку пра ша ња
што му ги по ста вив ме. 

Нај на пред ка же те им на на ши те чи та те ли што сè сте
истра жу ва ле до се га?

- Сво ја та на уч на ра бо та и по све те ност кон те о рет ски -
те истра жу ва ња ги за поч нав уште со по че то кот на сту ди и -
те во 1973 го ди на. Со ва ква та по сто ја на и не у мор на ра -
бо та, со при ме на на ло гич ко на уч ни те ме то ди, дој дов до
по ве ќе откри ти ја од те о рет ска и пра ктич на вред ност во
ме ха ни ка та на цвр сти те ла ко ја е дел од фи зи ка та. Мо и те
откри ти ја со др жат но ви ме ха нич ки го ле ми ни и ана ли тич -
ка син те за во кон ти ну и тет со се гаш ни те со стој би и за ед но
со но ви те из ве ду ва ња и до ка жу ва ња це лос но се спо ред
атри бу ти те на на у ка та и прин ци пи те во на уч но и стра жу вач -
ка та ра бо та. При тоа, мо и те откри ти ја во ме ха ни ка та на
цвр сти те ла се об је ктив ни, пре циз ни, про вер ли ви и си сте -
ма тич ни. Тие во овој дел на фи зи ка та, по крај те о рет ска
има ат и пра ктич на вред ност во ма ши но град ба та, мо то ри -
те ка ко по гон ски агре га ти, си те ви до ви пре воз ни средс -
тва (коп но и во да), по тоа ле та ла, вклу чи тел но и все лен ски
ле та ла. Тоа се откри ти ја во дел од те о рет ска та ме ха ни ка
ко ја слу жи ка ко на у чен фун да мент на со вре ме на та тех ни -
ка. 

На што ра бо ти те се га и кои се ва ши те ид ни пла но ви?
- Те о ри ска та ме ха ни ка ка ко дел од фи зи ка та е иск лу -

чи тел но сло же на и те шко сов лад ли ва при род на на у ка, ко -
ја прет ход но ба ра и по сто ја на упо тре ба на ма те ма тич ка -
та ана ли за со си те неј зи ни усо вр шу ва ња. Би деј ќи си те
овие на уч ни откри ти ја ги имам во ра ко пис, по нив но то це -
лос но из го тву ва ње во на ред ни от пер и од ќе при ста пам кон
комп ју тер ско пе ча те ње кое е мош не сло же но по ра ди сим -
бо ли те и ана ли тич ки те ма те ма ти зи ра ни обрас ци со ме ха -
нич ко т.е. фи зич ко зна че ње.

При тоа, во об ја ву ва ње то мо рам да би дам прет паз лив,
би деј ќи јас имам автор ско пра во над овој обе мен на у чен
труд, а со цел до би ва ње на на уч на ва ли да ци ја, мо ја на уч -

на ре фе рен ца и са ти сфак ци ја, а се раз би ра, не е на од мет
и не ко ја ма те ри јал на на гра да. Овој обе мен на у чен труд
сме там де ка ќе ја зго ле ми риз ни ца та на на уч ни де ла. 

Цел та на обе ло де ну ва ње на мо јот труд и на мо ја та истра -
жу вач ка ра бо та е да истак нам де ка чо ве кот и во сво ја та
по од ми на та во зраст мо же да има мно гу сил ни и зна чај ни
ин те ле кту ал ни актив но сти, ка ко што впро чем и низ на уч -
на та исто ри ја мно гу на уч ни ци сво и те врв ни де ла ги по стиг -
на ле во сво и те зре ли го ди ни, ме ѓу кои е и еден од најз на -
чај ни те на уч ни ци, Ал берт Ајн штајн, на кој оваа го ди на се
од бе ле жу ва ат 140 го ди ни од не го во то ра ѓа ње. Ина ку, за -
се га имам раз мис лу ва ња, по ра ди свои оп шти и на уч ни
сим па тии, овој на у чен труд да го пре да дам на Ака де ми ја -
та на на у ки и на уни вер зи те тот „Ло мо но сов“ во Мос ква.

На кра јот, ка же те ни да ли по крај на уч на та ра бо та има -
те вре ме за и не што дру го? Што уште ин те рес но ќе им ка -
же те на на ши те чи та те ли за вас?

- Ин те рес но е тоа што имам огром на биб ли о те ка со над
500 струч ни кни ги ре чи си на си те ја зи ци. Ова мое хо би е
ба за та на мо јот истра жу вач ки труд. На кра јот са кам уште
ед наш да истак нам и со сво ја та истра жу вач ка ра бо та да
до ка жам де ка го ди ни те во оп што не се преч ка или огра ни -
чу ва ње, а пен зи о ни ра ње то е пер и од ко га уште по ве ќе мо -
же да му се по све ти те на она што ве ис пол ну ва и ви но си
за до волс тво. 

Раз го во рот го во де ше Ка ли на С.Ан до но ва

До ктор ка та што ги 
„прес лу шу ва“ и ша хис тки те

РАЗГОВОР СО М-Р ПЕЦО ЈАКИМОВСКИ, ИНЖЕНЕР, НАУЧНИК И ПЕНЗИОНЕР

И во пен зи о нер ски те де но ви по сто ја но
истра жу ва и дру га ру ва со на у ка та

ЗП-КУМАНОВО

Но вко Ца нев ски, ку ма нов ска ле ген да




