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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, на
18.9.2019 го ди на ја одр жа сво ја та че твр -

та сед ни ца во про сто ри и те на Со ју зот. На дне вен
ред бе ше усво ју ва ње на из ве шта јот за при хо ди те
и рас хо ди те на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја за пер и о дот ја ну а ри -ју ни
2019 го ди на, со пред лог-из ве штај на Над зор ни от
од бор ка ко и до не су ва ње на од лу ки за не пре че -
но од ви ва ње на прет стој ни те актив но сти на Со ју -
зот. На сед ни ца та, по крај чле но ви те на из врш ни -
от од бор при сус тву ваа и: м-р Или ја Ада мо ски, пре -
тсе да тел на со бра ни е то на Со ју зот, Ми тре Сто ја -
нов ски, пре тсе да тел на над зор ни от од бор на СЗПМ
и Пе тар Ан дре ев ски, сме тко во ди тел на СЗПМ. Со
сед ни ца та ра ко во де ше пре тсе да тел ка та на Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни -
ја и во ед но пре тсе да тел ка на Из врш ни от од бор,
Стан ка Трај ко ва. 

Таа нај нај пр во ин фор ми ра за ис пра те ни от
до пис до МТСП со пред ло зи и на чи ни за усог ла -
су ва ње на пен зи и те, за ра бот на та сред ба со но -
во из бра ни те пре тсе да те ли на здру же ни ја та член -
ки на СЗПМ, ка ко и за актив но сти те на Со ју зот
ме ѓу две те сед ни ци. Таа истак на, по крај дру го то,
де ка си те актив но сти се по вр за ни со под го то вки -
те за ре пуб лич ки те пен зи о нер ски нат пре ва ри
по поз на ти ме ѓу пен зи о не ри те ка ко спорт ска пен -
зи о нер ска олим пи ја да,  а на ко ја по кро ви те ли се
Вла да та на Ре пуб ли ка Се вер на Ма ке до ни ја и Ми -
ни стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка, ка ко
и под го то вки те на здру же ни ја та кои ќе го прет -
ста ву ва ат Со ју зот на 19. Фе сти вал на тре та жи -
вот на до ба и дру го. 

По неј зи но то из ла га ње, со ма ли за бе ле шки бе -
ше усво ен за пис ни кот од тре та та сед ни ца на из врш -
ни от од бор на СЗПМ, одр жа на на 1.7.2019 го ди на. 

По тоа се при ста пи кон разг ле ду ва ње и усво ју -
ва ње на из ве шта јот за при хо ди те и рас хо ди те на
Со ју зот за пер и о дот ја ну а ри - ју ни 2019 го ди на со
пред лог-из ве шта јот на над зор ни от од бор. Образ -
ло же ние на из ве шта јот за при хо ди те и рас хо ди те
на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја за пер и о дот ја ну а ри - ју ни 2019 го ди на да -
де Пе тар Ан дре ев ски, сме тко во ди тел на Со ју зот.

Пре тсе да те лот на над зор ни от од бор, Ми тре
Сто ја нов ски, во сво е то из ла га ње ре че де ка во наз -
на че ни от пер и од рас хо ди те бе ле жат благ пад од
2,4 от сто во спо ред ба со исти от пер и од од прет -

ход на та 2018 го ди на, иа ко во одре де ни ста вки
има и зго ле му ва ње на не кои тро шо ци кои глав но
се реф ле кси ја на из бор ни те и за си ле ни те по стиз -
бор ни актив но сти. Зго ле ме ни се тро шо ци те на ко -
ми си ја та за кул тур но-за ба вен жи вот за ра ди по го -
ле ми от број одр жа ни сед ни ци за под го то вка на
ре ги о нал ни те и ре пуб лич ка та ре ви ја на пес на, му -
зи ка и игри, што ре зул ти ра ше со нив на ква ли тет -
на ре а ли за ци ја, по тоа на тро шо ци те за из да ва ње
на вес ни кот „Пен зи о нер плус“ за ра ди пе ча те ње
на фи на хар ти ја на ме сто на но вин ска хар ти ја, ка -
ко и за ра ди зго ле му ва ње на це на та на хар ти ја та
на свет ско ни во и зго ле ме ни те тро шо ци за ди стри -
бу ци ја од по ска пу ва ње на го ри во то. 

По на та му, пре тсе да те лот на над зор ни от
од бор, Сто ја нов ски, истак на де ка нај го лем
дел од тро шо ци те от па ѓа ат на функ ци о нал ни -
те тро шо ци, а не на не функ ци о нал ни те, што
по ка жу ва де ка пен зи о нер ски от де нар се тро -
ши на мен ски. 

Во ди ску си ја та бе ше истак на то де ка од дру га
стра на, одре де ни тро шо ци во од нос на ре пуб лич -
ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри се на ма ле ни.
Та ка, на ма ле ни се тро шо ци те за ре пуб лич ка та ре -
ви ја на пес ни, му зи ка и игри за сце но гра фи ја, оз -
ву чу ва ње, ви део и фо то за пис и дру го, глав но за -
ра ди за ла га ње то на Со ју зот и на ЗП-Га зи Ба ба, кое
ма кси мал но се ан га жи ра ше, и оваа го ди на сце -
на та изг ле да ше од лич на, без ан га жи ра ње на сце -
но граф и из нај му ва ње на сцен ски еле мен ти, а
соодветен придонес имаше и ЗП Ѓорче Петров.
Из врш ни от од бор по кон стру ктив на та рас пра ва го
при фа ти пред лог- фи нан си ски от из ве штај и оце ни
де ка исти от е се оп фа тен и ре ал но ги при ка жу ва ос -
тва ре ни те при хо ди и из вр ше ни те рас хо ди со за бе -
ле шки те и ука жу ва ња та од ди ску тан ти те. 

Ин фор ма ци ја за доз на че ни те и исп ла те ни те
средс тва за со ли да рен фонд за по чи на ти ко рис -
ни ци на пен зи ја за пер и о дот ја ну а ри - ју ни 2019
го ди на да де пре тсе да тел ка та на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја и во ед но
пре тсе да тел ка на из врш ни от од бор, Стан ка Трај -
ко ва, ко ја ре че де ка средс тва та од чле на ри на та
бе ле жат благ по раст, би деј ќи си те но ви пен зи о не -
ри пот пи шу ва ат из ја ва за при ста пу ва ње во со ли -
дар ни от фонд. Исто та ка, ин фор ми ра ше де ка и по -
крај зго ле ме ни от број на по чи на ти во овој пер и -
од, пос мрт ни на та ре дов но се исп ла ќа. 

Во вр ска со сер ви си ра ње то на чле на ри на та,

Со ју зот се со о чу ва со проб ле ми око лу уточ ну ва -
ње на фа ктич ка та со стој ба. За таа цел се одр жа
со ста нок на 8.8.2019 го ди на во Фон дот на ПИОМ
со нив ни прет став ни ци и се по стиг на до го вор за
из ди га ње на со ра бо тка та на по ви со ко ни во. По -
да то ци те за бро јот на чле но ви те по оп шти ни од
стра на на Со ју зот се обра бо те ни до фе вру а ри 2015
го ди на, а од стра на на Со ју зот е пре зе ме на об вр -
ска да се из вр ши ши фри ра ње на уште око лу
90.000 ко рис ни ци на пен зи ја, со што по да то ци те
од СЗПМ и од ФПИОМ ќе се усог ла сат. 

Пре тсе да тел ка та Трај ко ва ве ти де ка ќе се пре -
зе мат си те актив но сти за да се подобрат по да то -
ци те со членс тво то и да им се до ста ви це де на си -
те здру же ни ја без на до мест.

На сед ни ца та ед ног лас но бе ше усво ен из ве -
шта јот за до де лу ва ње средс тва за фи нан си ска
под др шка пред ло жен од ко ми си ја та фор ми ра на
за оваа на ме на. Ко ми си ја та пред ла га под др шка
да до би јат:

ЗП-Ки се ла Во да „Пес ни те се ни вен не за бо -
рав“ од Ки рил То дев ски 

ЗП-Стру га „Са ем ско не бо“ од Пе тко Ши пин ка -
ров ски 

ЗП-Бу тел „При каз ни од дно то на ду ша та“ од Ва -
сил Па чем ски 

ЗП-Све ти Ни ко ле „Есен ско из греј сон це“ од Ву -
ки ца Пе тру шев ска 

ЗП-Дел че во „Пат и не мир“ од Спи ри дон Ми -
тев ски 

ЗП-При леп мо но гра фи ја „Мал исто ри ски прег -
лед на ПД Коз јак“ од Бла го ја Ко стов ски-Ча кар 

ЗП-Кар пош „Ср ме ни воз ди шки на љу бо вта“
од Дра ги ца Пан ди лов ска 

ЗП-Де бар „Збир ка на по е зи ја“ од Ма ри јон ка
и Ир фан Уште лен ци 

ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром“ мо но гра фи ја „Вре -
ме на со зре ва ње и бор ба за сло бо да“ од Дра го
Сто ја нов 

ЗП-Ло зо во сти хоз бир ка „Све тот во ме не“ од
Ма ри ја Мо нев ска 

ЗП-Бу тел „Му дри те лу ѓе и му дро ста“ од Бран -
ко Ко це ски 

На ог ла сот се ја ви ја 28 кан ди да ти, а под др шка
до би ва ат са мо 11, за што се до де ле ни вкуп но
134.000 де на ри, што е по мал ку за 66.000 де на -
ри во од нос на пла ни ра ни те средс тва за оваа на -
ме на со фи нан си ски от план за 2019 го ди на во из -
нос од 200.000 де на ри. Ова по ка жу ва де ка при

од лу ка та ко ми си ја та во де ла сме тка пред сèза ква -
ли те тот. 

Оваа го ди на, на пре стиж ни от 19. Фе сти вал за
тре та жи вот на до ба, СЗПМ ќе го прет ста ву ва ат ЗП-
Га зи Ба ба и ЗП-Ви ни ца. Во Љуб ља на на фе сти ва -
лот ќе оди де ле га ци ја во со став: 

То ме Ди ми тр о вски, член на ИО и на ко ми си -
ја та за ме ѓу на род на со ра бо тка

Ѓор ге Ан до нов, пре тсе да тел на ЗП-Га зи Ба ба 
д-р Ди ми тар Ди ми триов ски, ко ор ди на тор на

про е ктот. 
Во Сло ве ни ја ќе за ми нат вкуп но 50 пен зи о -

не ри, а сме сту ва ње то го обез бе ду ва „Про ин вент“,
ор га ни за то рот на фе сти ва лот од Сло ве ни ја. 

На сед ни ца та се од лу чи оваа го ди на за прв пат
де ле га ци ја на СЗПМ да при сус тву ва на 12. Олим -
пи ја да на спорт, кул ту ра и здрав је во Вр њач ка Ба -
ња, Р. Ср би ја, а на по ка на на ра ко водс тво то на „По -
крет тре чег до ба“. Де ле га ци ја та ќе би де во со став:

Стан ка Трај ко ва, пре тсе да тел ка на СЗПМ
Мен тор Ќо ку, пот пре тсе да тел на ИО на СЗПМ
Здра вко Пе тков ски, пре тсе да тел на ко ми си ја -

та за спорт и ре кре а ци ја на СЗПМ.
По по вод 20 сеп тем ври - Де нот на пен зи о не -

ри те на Ма ке до ни ја, на сед ни ца та бе ше до не се -
на од лу ка бла го дар ни ци за ху ма ни актив но сти по -
вр за ни со по до бру ва ње на стан дар дот на пен зи -
о не ри те да до би јат:

ЗП-При леп, ЗП-Кри ва Па лан ка, До бро вол но
друш тво на де мир хи сар ски те пен зи о не ри од Сид -
неј, Ав стра ли ја, бер бе рот Ре џеп Де ми шо ски од
се ло то Под гор ци од ЗП-Ла бу ни ште и ком па ни ја та
„Зе гин“. Пред ло гот го да доа ре дак ци ски от од бор
и из да вач ки от со вет на „Пен зи о нер плус“, „Пен -
зи о нер ски ви ди ци“ и „КОХА“, спо ред актив но сти -
те об ја ве ни во овие гла си ла, со на по ме на де ка и
дру ги здру же ни ја, ком па нии и по е дин ци мо жеа и
зас лу жу ва ат да би дат во овој спи сок. Ова е прв
пат Де нот на пен зи о не ри те да се од бе ле жи на ва -
ков на чин. Се до не се од лу ка ва кво то од бе ле жу ва -
ње да про дол жи и во на ред ни те го ди ни. 

На сед ни ца та беа до не се ни и дру ги од лу ки за
не пре че но ра бо те ње на Со ју зот. 

Це ла та сед ни ца бе ше во де на во ко рект на и
ко ле ги јал на ат мо сфе ра, а си те од лу ки беа до не -
се ни ед ног лас но, што по ка жу ва де ка Со ју зот ра -
бо ти спло те но и во ин те рес на членс тво то. 

Ка ли на С. Ан до но ва

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Си те од лу ки беа до не се ни ед ног лас но 
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Де ка е ед но од нај а ктив ни те здру же ни ја
на пен зи о не ри те член ки на СЗПМ, при леп -
ско то здру же ние до се га има до ка жа но во
по ве ќе на вра ти и во по ве ќе об ла сти. ЗП-
При леп има две кул тур но-умет нич ки друш -
тва „Пен зи о нер“ и „Пен ка Ко те ска“. Ед но то
ги не гу ва ста ро град ска та му зи ка и пес ни, а
дру го то на род на та пес на и фолк ло рот. Тие
до се га на ста пу ва ле на по ве ќе пен зи о нер -
ски сред би во Ма ке до ни ја и над вор од неа.
Пред две го ди ни, при леп ско то здру же ние,
од нос но пен зи о не ри те-спор ти сти беа нај до -
бри на ре пуб лич ки те пен зи о нер ски спорт -
ски нат пре ва ри и го осво и ја пре од ни от пе -
хар. Ова здру же ние ја има до би е но и пре -
стиж на та на гра да на гра дот При леп, на гра -
да та „Тре ти но ем ври“, се раз би ра пак за по -
ка жа ни те ус пе си и ре зул та ти на се кој план. 

Ко га ги на бро ју ва ме актив но сти те на ова
здру же ние се ка ко тре ба да се ка же де ка пре -
ку ко ми си ја та за ек скур зии и ре кре а ци ја по
не кол ку ил ја ди пен зи о не ри во те кот на се -
ко ја го ди на ре чи си бесп лат но, за са мо сто
де на ри за пре во зот се ре кре и ра ат на де се -
ти на де сти на ции, поз на ти гра до ви, ма на сти -
ри и из лет нич ки ме ста во Ма ке до ни ја и над -
вор од неа. Та ка, ми на та та го ди на беа до Вр -
њач ка Ба ња во Ср би ја, а го ди на ва во Ле -
ско вац. Не из бе жен е по да то кот де ка ко ми -
си ја та за до де лу ва ње на ед но крат на па рич -
на по мош, спо ред но во из го твен пра вил ник,
на сво и те чле но ви им до де лу ва око лу два
ми ли о ни де на ри. Ту ка е и пар ти ци па ци ја та
за бањ ско ле ку ва ње на чле но ви те.

Де но ви ве, по по вод да ва ње то во упо тре -
ба на ре но ви ра ни те про сто рии на пен зи о -
нер ски от клуб на здру же ни е то во цен та рот
на гра дот, по ве дов ме раз го вор со пре тсе -
да те лот на ЗП-При леп, Сла вко Трај ко ски.

По мал ку од еден ме сец тра е ше ре но ви -
ра ње то на клуп ски те и кан це ла ри ски те про -
сто рии. Из врш ни от од бор оце ни де ка е по -
треб но да се на пра ви ед но при стој но кат че
за пен зи о не ри те кои ско ро по цел ден се
дру жат играј ќи кар ти, шах, до ми но и дру ги
за ед нич ки игри. Овој клуб, ка ко и дру ги те
клу бо ви, еди на е сет на број во гра дот и во
не кол ку дру ги на се ле ни ме ста, се до ста по -
се те ни. Ние има ме 19 раз гра но ци и спо ред
бро јот на чле но ви сме ед но од по го ле ми те

здру же ни ја во СЗПМ со 14 ил ја ди чле но ви.
Со це лос но то ре но ви ра ње на цен трал ни от
клуб се до би мно гу. Се ре но ви раа по ве ќе
про сто рии, би деј ќи по ве ќе од два е сет го ди -
ни во нив не би ло ни што ре но ви ра но и по -
пра ве но. Се га со пра во мо же ме да се по -
фа ли ме де ка во Ма ке до ни ја има ме нај но -
ви и нај до бри про сто рии. И не са мо овие
про сто рии, пре зе дов ме актив но сти да ги ре -
но ви ра ме и клуп ски те про сто рии во раз гра -
но кот од со сед на та оп шти на Кри во га шта -
ни, чии пен зи о не ри се чле но ви на на ше то
здру же ние. Има ме до не се но од лу ка да ги
ре но ви ра ме и клуп ски те про сто рии во раз -
гра но кот Рид. Се то ова го на пра вив ме со
од лу ка на из врш ни от од бор на ЗП-При леп
и, се раз би ра, на за до волс тво на членс тво -
то за нив но по до бро и по дол го роч но ста ре -
е ње. Да не мис лат на ста ро ста и на го ди ни -
те, ту ку да мис лат на уба ви ра бо ти. Жи во тот

да им би де ис пол нет со ра дост и за до волс -
тво. Мо же би тре ба да ка жам де ка за овој
по го лем ин ве сти ци ски за фат, Здру же ни е то
изд вои по ве ќе од два ми ли о ни де на ри, а ту -
ка се и изд во е ни те средс тва за ед но крат на
по мош, по мо шта за бањ ско ле ку ва ње, по -
мо шта што им ја до де лу ва ме на пен зи о не -
ри те со ни ски пен зи ски при ма ња пред но -
во го диш ни те праз ни ци, што исто та ка не се
ма ли. Исто та ка, со мо е то до а ѓа ње за пре -
тсе да тел оце нив ме де ка Де нот на пен зи о -
не ри те, 20 сеп тем ври, тре ба да го од бе ле -
жи ме со го лем за ед нич ки ор га ни зи ран из -
лет за по ве ќе од че ти ри сто ти ни пен зи о не -
ри. Средс тва та се од пен зи о не ри те и, се раз -
би ра, тре ба да се тро шат за нив ни бла го дат
во се кој пог лед. А за ова мо жам да ка жам,
мо же би ќе изг ле да не скром но, де ка ние сме
за при мер во СЗПМ – ве ли Трај ко ски.

Ко га збо ру ва за актив но сти те, Трај ко ски

не за бо ра ва да ка же де ка си те 19 раз гра -
но ци функ ци о ни ра ат бес пре кор но. 

Раз гра но ци те се и ини ци ја то ри за ор га -
ни зи ра ње на пен зи о нер ски за ба ви и дру -
же ња. Пен зи о нер ки те се дру жат по два па -
ти не дел но во клуп ски те про сто рии, а исто
и пен зи о не ри те. Во се кој раз гра нок има
фор ми ра но сек ции на же ни кои се тес но по -
вр за ни со Акти вот на пен зи о нер ки во здру -
же ни е то. За вре ме на из бо ри те оваа го ди -
на ус пе ав ме да се из бо ри ме за по го ле мо
при сус тво на же ни те во ор га ни те и те ла та
на СЗПМ. Та ка се га во нив чле ну ва ат 40 от -
сто же ни, со тен ден ци ја овој број да се зго -
ле му ва и на та му. Јас ка ко пре тсе да тел мно -
гу че сто ги по се ту вам раз гра но ци те и при -
сус тву вам на нив ни те со ста но ци - ве ли Трај -
ко ски.

Ние ка ко здру же ние ус пе ав ме да се до -
го во ри ме со оп шти на та, пен зи о не ри те од
При леп да се во зат бесп лат но со авто бу си -
те на Јав но то град ско со о бра ќај но прет при -
ја тие од по не дел ник до пе ток од 8 до 12 ча -
сот. Ова го има са мо во При леп и во Скоп -
је, истак ну ва со гор дост Трај ко ски. 

Што се од не су ва до ид ни те актив но сти
тој ве ли де ка ќе про дол жи да оди на со ста -
но ци те во раз гра но ци те и де ка ќе ги за дол -
жи си те пре тсе да те ли да на пра ват спи со ци
на нај за гро зе ни те пен зи о не ри, оние што зе -
ма ат са мо ед на пен зи ја, и за Но ва го ди на
да им до де лат одре де на па рич на по мош. Го -
ди на ва за оваа ка те го ри ја на пен зи о не ри
има ле пла ни ра но да изд во јат око лу 250 ил -
ја ди де на ри. Тој ве ли де ка ќе се за ла га пре -
тсе да те ли те на раз гра но ци те во ЗП, а и оние
во СЗПМ ка де што е и член на из врш ни от
од бор, да би дат са мо еден плус еден ман -
дат, оти сме та де ка со по ве ќе ман да ти тие
ќе се би ро кра ти зи ра ат. По треб но е ор га ни -
те да се подм ла ду ва ат и осве жу ва ат со но -
ви чле но ви. Исто та ка, Трај ко ски има жел -
ба да се ин ве сти ра во нов дом за ста ри ли -
ца. До кол ку се про ја ви ин те рес пре ку јав но
при ват но парт нерс тво за ед но со ло кал на та
са мо у пра ва да се ин ве сти ра во нов дом за
ста ри ли ца во При леп, тие ка ко здру же ние
ќе учес тву ва ат со средс тва, до да ва пре тсе -
да те лот на ЗП-При леп.                

Ки рил Ри сте ски 

Ед но од поз на чај ни те пра ша ња во пен зи ски от си стем е
усог ла су ва ње то на пен зи и те, што има за цел одр жу ва ње на
ре ал на та вред ност на пен зи ја та, а со тоа и за чу ву ва ње на ма -
те ри јал на та и со ци јал на та си гур ност на ко рис ни ци те на пен -
зи ја.

Во пен зи ски от си стем е поз на то де ка во од дел ни пер и о ди
пен зи и те се усог ла су ва ле иск лу чи тел но со по ра стот на тро шо -

ци те на жи во тот, по тоа со по ра стот на пла ти те или ком би ни -
ра но - дел со по ра стот на тро шо ци те на жи во тот и дел со по ра -
стот на пла ти те.

Со пос лед на та из ме на на За ко нот за пен зи ско и ин ва лид -
ско оси гу ру ва ње (Служ бен вес ник на РМ број 245) од
28.12.2018 го ди на е уре де но:

„Пен зи ја та се усог ла су ва од 1 ја ну а ри и од 1 ју ли се ко ја го -
ди на спо ред по ра стот на ин де ксот на тро шо ци те за жи вот во
прет ход но то по лу го дие во од нос на по лу го ди е то кое прет хо ди
об ја вен од Др жав ни от за вод за ста ти сти ка.

Во слу чај ко га по ра стот на тро шо ци те на жи во тот се со не -
га ти вен предз нак, не се вр ши усог ла су ва ње на пен зи и те.

До кол ку бру то до маш ни от про из вод во прет ход но то по лу -
го дие има ре а лен по раст над 4 от сто, по крај усог ла су ва ње то
со по ра стот на тро шо ци те на жи во тот, пен зи ја та се усог ла су -
ва од 1 април те ков на та го ди на, во про цент кој прет ста ву ва
раз ли ка по ме ѓу ре ал на та стап ка на по ра стот на бру то до маш -
ни от про из вод во прет ход на та го ди на и стап ка та од 4 от сто“.

Во сог лас ност со ова за кон ско ре ше ние и об ја ве ни те ста -
ти стич ки по да то ци од Др жав ни от за вод за ста ти сти ка за по ра -
стот на тро шо ци те на жи во тот во прет ход но то по лу го дие (ју ли
- де кем ври 2018 го ди на) во од нос на по лу го ди е то кое прет хо -
ди (ја ну а ри - ју ни 2018 го ди на), пен зи и те од 1 ја ну а ри 2019
го ди на се усог ла си ја за 0,7 от сто. Спо ред пос лед ни те по да то -
ци, про сеч на та пла та во ју ни из не су ва 25.505 де на ри, а про -
сеч на та пен зи ја во ју ли 2019 из не су ва 14.533 де на ри и учес -
тву ва во про сеч на та пла та со 57 от сто, што е ме ри ло за вред -
но ста на пен зи ја та.

Од 1 ју ли 2019 го ди на, пен зи и те се усог ла си ја со по ра стот
на тро шо ци те на жи во тот со про цент од 0,4 от сто, а во исти от
пер и од по ра стот на пла ти те из не су ва 0,5 от сто, по да то ци кои

се ско ро иден тич ни.
Ме ѓу тоа, кај пен зи о не ри те пре ов ла ду ва мис ле ње то де ка

во ус ло ви ко га по ра стот на пла ти те от ста пу ва од по ра стот на
тро шо ци те на жи во тот, а со цел да не се на ма ли ре ал на та
вред ност на пен зи и те и на жи вот ни от стан дард на пен зи о не -
ри те, се пред ла га при усог ла су ва ње на пен зи и те да се вгра -
ди и по ра стот на пла ти те. Во пред вид на из не се но то, Со ју зот
е на мис ле ње де ка пен зи и те тре ба да се усог ла су ва ат и со
вгра ду ва ње на по ра стот на пла ти те, од нос но со ком би ни ран
на чин на усог ла су ва ње (по раст на пла ти те и тро шо ци те на
жи во тот), со цел се ко гаш да има усог ла су ва ње на пен зи и те.
Со ком би ни ра но то усог ла су ва ње на пен зи и те би се по стиг -
на ло по до бро ре ше ние во од нос на усог ла су ва ње то на пен -
зи и те са мо со тро шо ци те на жи во тот или са мо со по ра стот
на пла ти те, би деј ќи ќе се по стиг не ба ланс на про цен тот на
усог ла су ва ње то во слу ча и те ко га по ра стот на пла ти те или на
тро шо ци те на жи во тот рас тат со раз лич на ди на ми ка. Та ка на
при мер, ако тро шо ци те на жи во тот по рас нат со по го ле ма ди -
на ми ка од по ра стот на пла ти те, во тој слу чај ќе би дат фа во -
ри зи ра ни ко рис ни ци те на пен зи ја и обрат но, ка ко што е слу -
ча јот од 1 ја ну а ри 2019 го ди на ко га по ра стот на пла ти те из -
не су ва ше 2,9 от сто, а по ра стот на тро шо ци те са мо 0,7 от сто.
Ме ѓу тоа, во пер и о дот ја ну а ри - март 2019 го ди на во оп што
не ма ше по раст на пла ти те, а во пер и о дот ја ну а ри - ју ни по -
ра стот из не су ва 0,5 от сто.

Со ју зот кон ти ну и ра но ги сле ди по да то ци те на дви же ње то
на пла ти те и тро шо ци те на жи во тот ка ко па ра ме три кои се зе -
ма ат за усог ла су ва ње на пен зи и те, а кои за ви сат од еко ном -
ски от раз вој на ре пуб ли ка та, од по ра стот на це ни те на про из -
во ди те, ус лу ги те на свет ски от па зар и ана лог но на тоа се пред -
ла га ат и ре ше ни ја за усог ла су ва ње на пен зи и те.

Усог ла су ва ње на пен зи и те

ЗП-ПРИЛЕП

Се што пра ви ме, пра ви ме за до бро то на членс тво то

Стан ка Трај ко ва
Претседателка на СЗПМ



vidici Четврток, 26.9.20193

Не о дам на во ЗП-Ка ва дар ци беа
про мо ви ра ни три збир ки по е зи ја на
по е ти-пен зи о не ри. 

Ста ну ва збор за збир ки те „Со ху -
мор и му дрост кон чо веч ност“ на авто -
рот Ѓор ѓи Ла зов, „Сти хо ви и спо ме ни“
на по е те са та Тра јан ка Ри сто ва и „Уба -
ви ни во ше по тот на тем ја ну шки те“ од
Љуп чо Ата на сов-Хо ки. 

На про мо ци ја та на Ѓор ѓи Ла зов,
ди ре ктор ка та на из да ва чот, биб ли о -
те ка та „Фе ткин“, Вес на Гр ко ва истак -
на де ка по не го ви те три де ла: „Сја -
јот на ху мо рот и му дро ста“, „Да ги за -
шти ти ме де ца та во со о бра ќа јот“ и
„Со ху мор за се кси проб ле ми и ди -
ле ми“, ова му е че твр та кни га. Таа
му че сти та ше на авто рот со од бра -
ни збо ро ви и му по са ка да соз да де
уште мно гу де ла.

Во ди тел ка та на про мо ци ја та, Мар -
ја на Пе шиќ, пре тсе да тел ка на Клу бот
на по е ти при ЗП-Ка ва дар ци, ги за поз -
на при сут ни те го сти со де ло ви од би -
о гра фи ја та на авто рот.

Ѓор ѓи Ла зов е ро ден во де мир ка -
пи ско то се ло Дрен. За вр шил Пе да -
го шка ака де ми ја во Скоп је и ка ко
на став ник по оп што тех нич ко обра -
зо ва ние ра бо тел 40 го ди ни сèдо пен -
зи о ни ра ње то во 2004 го ди на – ре -
че Пе шиќ.

Ре цен зен ти те на ова де ло, Ра тка
Ку ле ва, пси хо лог и Вла тко Та сев, про -
фе сор по ма ке дон ски ја зик, во сво и -
те ре цен зии кон ста ти ра ат де ка во кни -
га та е про ја ве на ед на ве ков на те ма:
чо веч ко то во чо ве кот, ка ко и на ви ки -
те и сла бо сти те на чо ве кот низ ху мо -
ри стич на по е зи ја. 

Тие кон ста ти ра ат де ка по ме сте ни -
те те ми во кни га та за па тот кон чо веч -

но ста, ка ко и чо ве кот да би де чо век,
се при ка жа ни низ чо веч ки от раз вој
низ дет ство то до ста ро ста. Оваа син -
те за, кон ста ти ра ат тие, во ди кон го ле -
ма ви зи ја за чо ве ко ва та при ро да. Де -
ка уба ви на та на ра до ста, на споз на -
ни е то и го ле ми на та на чо веч но ста на
чо ве кот се ед на веч на по тре ба по го -
ле ма та ви сти на и де ка до ви сти на та
во дат мно гу па ти шта кои авто рот ги
при ка жу ва со му дри на род ни изре ки,
да вај ќи уба ви од го во ри ка ко за мла -
да та та ка и за по ста ра та по пу ла ци ја.
Ху мо ри стич ни те му дро сти има ат мно -
гу бит на вред ност ко ја нèно си во еден
по зи ти вен жи во тен стил, со чув ство
на сре ќа, за до волс тво што во ди кон
ра ци о на лен при од на подм ла ду ва ње,
би деј ќи ху мо рот во ди кон зац вр сту -
ва ње на при ја телс тва и ко ја нè изв -
ле ку ва од де пре сив ни те чув ства. Во
ед на од те ми те авто рот ги при ка жу ва
и чо ве ко ви те сла бо сти ка ко: љу бо мо -
ра та, мрз ли во ста, ла га та, ко ма рот,
дро га та и сл. За вр шу вај ќи со кон ста -
та ци ја та де ка го ле ми на та на чо веч -
но ста во чо ве кот е не што го ле мо и
ска по це но и се кој тре ба да се дви жи
во тој пра вец.

Во збир ка та „Сти хо ви и спо ме ни“
од Тра јан ка Ри сто ва, љу бо вта во си -
те неј зи ни об ли ци е не за о би ко лен дел
на неј зи на та по е зи ја. Род ни от Ти квеш
е неј зи на род на гру тка со ве ков на
тра ди ци ја и ме сто ка де што „гроз је то
нај у ба во зрее, а пес на за цр ве но то
ви но се пее“.

Уба ви чув ства се по ме сте ни и во
сти хо ви те од по ет ска та збир ка на
„Уба ви ни во ше по тот на тем ја ну шки -
те“ од Љуп чо Ата на сов-Хо ки.                               

Лил ја на Или е ва

Гра до на чал ни кот на Охрид, Кон -
стан тин Ге ор ги е ски, ос тва ри сред ба
со де ле га ци ја на три те здру же ни ја на
пен зи о не ри те од Охрид и Де бр ца, од -
нос но се срет на со пре тсе да те ли те на
ста рос ни те, тру до ви те и ин ва лид ски -
те пен зи о не ри, прет ста ву ва ни од Ѓор -
ѓи Трп че ски, Кли мент Ди мо ски и Сла -
вко Сто ја но ски. На сред ба та тие го ин -
фор ми раа гра до на чал ни кот Ге ор ги е -
ски за склу че ни от до го вор за раз би -
ра ње и со ра бо тка ме ѓу ста рос ни те и
ин ва лид ски те пен зи о не ри, со кој се
над ми на 17-го диш ни от спор ме ѓу овие
две здру же ни ја. На сред ба та ста на
збор и за те кот на из град ба та на До -
мот за ста ри ли ца во на сел ба та Дал -
јан. Пре тсе да те ли те на три те здру же -
ни ја од гра до на чал ни кот Ге ор ги е ски
по ба раа да би де ор га ни зи ран бесп -
ла тен пре воз за пен зи о не ри те во гра -
дот, на што тој по јас ни де ка бесп ла тен
авто бу ски пре воз за пен зи о не ри те мо -
же да се ре а ли зи ра од на ред на та го -
ди на, би деј ќи за го ди на ва не се пла -
ни ра ни средс тва во оп штин ски от бу -
џет за таа на ме на. На сред ба та ста на
збор и за дру ги пра ша ња од ко му нал -
на та ин фра стру кту ра. Гра до на чал ни -
кот на Охрид, Ге ор ги е ски, изра зи за -

до волс тво од сред ба та, пред сè по ра -
ди соз на ни ја та око лу дејс тву ва ње то
на три те здру же ни ја на пен зи о не ри и
ве ти де ка се ко гаш ќе ги под др жу ва
нив ни те ини ци ја ти ви од ко ја би ло сфе -
ра на дејс тву ва ње и жи ве е ње.

Де ле га ци ја та на три те здру же ни ја
на пен зи о не ри те на Охрид и Де бр ца,
ста рос ни те, тру до ви те и ин ва лид ски те
пен зи о не ри, ос тва ри сред ба и со гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Де бр ца,
Зо ран Но га че ски. Оваа сред ба е пр ва
за ед нич ка сред ба на три те здру же ни -
ја со гра до на чал ни кот на Де бр ца. Сред -
ба та се ос тва ри со цел да се за поз нае
гра до на чал ни кот де ка во ид ни на здру -
же ни ја та на по драч је то на Де бр ца ќе
дејс тву ва ат за ед нич ки, би деј ќи има ат
исти проб ле ми. Тие го ин фор ми раа гра -
до на чал ни кот Но га че ски за склу че ни -
от до го вор за раз би ра ње и со ра бо тка
ме ѓу ста рос ни те и ин ва лид ски те здру -
же ни ја. На сред ба та, пре тсе да те лот на
здру же ни е то на ста рос ни пен зи о не ри,
Трп че ски, уште ед наш го акту а ли зи ра
ба ра ње то за бесп ла тен ло ка лен пре -
воз за пен зи о не ри те, а овој пат и за
тру до ви те и ин ва лид ски те пен зи о не -
ри. Гра до на чал ни кот Но га че ски од го -
во ри де ка во тек се пре го во ри со при -

ват ни те пре воз ни ци и се оче ку ва го -
ди на ва да поч не да се ре а ли зи ра оваа
дам неш на за ед нич ка ини ци ја ти ва на
оп шти на та Де бр ца и ЗП-Охрид и Де бр -
ца. Прет став ни ци те на три те здру же -
ни ја го ини ци раа пра ша ње то за обез -
бе ду ва ње ра бот ни про сто рии за мес -
ни те раз гра но ци. Гра до на чал ни кот Но -
га че ски ве ти де ка ќе обез бе дат ра бот -
ни про сто рии за два та мес ни раз гра -
но ци кои дејс тву ва ат на ова по драч је,
а па ра лел но со тоа де ка ќе се ра бо ти
и на мож но ста да се раз ре ши пра ша -
ње то око лу здрав стве на та за шти та и
отво ра ње ап те ки за снаб ду ва ње со ле -
карс тва, да ва ње ху ма ни тар на по мош
на со ци јал но за гро зе на та ка те го ри ја
и обез бе ду ва ње по го ле ма си гур ност
на оса ме ни те и нез гри же ни пен зи о не -
ри. Де ле га ци ја та на три те здру же ни ја,
во кои чле ну ва ат над 12.000 пен зи о -
не ри на по драч је то на оп шти ни те
Охрид и Де бр ца, упа ти го ле ма бла го -
дар ност до гра до на чал ни кот на Де бр -
ца, Но га че ски, за про ја ве ни от ин те рес
за ре ша ва ње на акту ел ни те по ве ќе го -
диш ни проб ле ми со кои се со о чу ва ат
пен зи о не ри те од оваа ру рал на оп шти -
на со 26 на се ле ни ме ста. 

К. Спа се ски

ЗП-КИЧЕВО

Ана ли за на по стиг на то то

ЗП-КАВАДАРЦИ 

„Со ху мор и му дрост кон чо веч ност“
ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Пен зи о не ри те ос тва ри ја од дел ни сред би 
со гра до на чал ни ци те на Охрид и на Де бр ца

Ма ке дон ски те по е ти Пе тко Ши пин ка ров ски од Стру га и Ки ро Ге ра си -
мов од Ко ча ни со сво ја по е зи ја пре пе а на на ро ман ски ја зик се за ста пе ни
во нај но во то из да ние на спи са ни е то „Лу ми на“, кое из ле гу ва на ро ман ски

ја зик во Но ви Сад.
По е тот Пе тко Ши пин ка ров ски

(1946), кој пен зи о нер ски те де но ви
ги ми ну ва во Стру га, во ова спи са -
ние е за ста пен со пет пес ни и кра -
тка би о гра фи ја.

Пред ро ман ска та чи та тел ска јав -
ност исто та ка со пет пес ни и кра тка
би о гра фи ја е за ста пен и род но крај -
ни от автор Ки ро Ге ра си мов (1951),
кој жи вее и тво ри во род ни от град
Ко ча ни.

Автор на пре во дот на по е зи ја та
на Ши пин ка ров ски и на Ге ра си мов
е поз на ти от по ет од ро ман ско ја зич -
но по тек ло - Ва ско По па.

К.Г.

По е зи ја од Пе тко Ши пин ка ров ски 
и од Ки ро Ге ра си мов на ро ман ски ја зик

Де но ви ве во ЗП-Ки че во се одр жа
за ед нич ка сред ба на ра ко водс тва та
од здру же ни ја та на пен зи о не ри од
Стру га, Вев ча ни, Ки че во и од Ма ке -
дон ски Брод. Сред ба та за поч на со во -
вед но из ла га ње на пре тсе да те лот на
ЗП-Ки че во, Ду шан Ри сто ски, кој пред
при сут ни те збо ру ва ше за ра бо та та на
ЗП-Ки че во, до ма ќин на сред ба та, ка -
ко и за Клу бот на пен зи о не ри ка де што
пен зи о не ри те игра ат шах, кар ти и ка -
де што ре дов но чи та ат „Пен зи о нер ски
ви ди ци“, „Ко ха“ и „Пен зи о нер плус“.

Во ди ску си ја та се вклу чи и пре тсе -
да те лот на ЗП-Стру га, Мир ко Тр по ски,
кој, по крај дру го то, на пом на де ка пен -
зи о не ри те во Стру га жи ве ат мно гу
спло те но, а во ор га ни те и те ла та чле -
ну ва ат по крај Ма ке дон ци, Ал бан ци,

Тур ци и дру ги на ци о нал но сти. Се кре -
та рот на ЗП-Стру га, Изе ир Му ста фаи,
истак на де ка здру же ни е то има еден
го лем проб лем, а тоа е ба ра ње то на
здру же ни е то да ја вра ти сопс тве но ста
на по ра неш ни от Дом на пен зи о не ри,
из гра ден со средс тва на пен зи о не ри -
те, а се га сопс тве ност на др жа ва та, за
кој се збо ру ва де ка де нес по стои ин -
те рес да би де про да ден на при ват ни
сопс тве ни ци. 

На ша та за мис ла е таа згра да да
ста не Дом за ста ри ли ца од за пад ни -
от ре ги он на ре пуб ли ка та, ка де што
гра ви ти ра ат и гра до ви те Де бар, Ки че -
во, Охрид и Стру га - ве ли се кре та рот.

По ди ску си ја та бе ше до не сен зак -
лу чо кот да се за ло жат си те здру же ни -
ја на пен зи о не ри од за пад ни от ре ги -

он, за ед но со СЗПМ, а со по мош и ан -
га жи ра ње на пра те ни ци те во пар ла -
мен тот од со сед ни те гра до ви, да се из -
дејс тву ва оваа згра да да ста не Дом за
ста ри ли ца во Стру га. Со свои ди ску -
сии за со ра бо тка учес тву ваа и пре тсе -
да те ли те на Вев ча ни, Ви то мир Ко стој -
чи но ски и Или ја Ла зе ски од Ма ке дон -
ски Брод.

За уло га та на Акти ви те на пен зи о -
нер ки го во ре ше Ан ге ли на Ри сто ска,
ко ја се га во уло га на пре тсе да тел ка на
ко ор ди на тив но то те ло на Акти ви те на
пен зи о нер ки истак на де ка бла го да ре -
ние на за ла га ња та на пре тсе да тел ка -
та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, акти ви -
те го до би ја сво е то ме сто во здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те. Акти ви те ќе
се вклу чат во актив но сти те на здру же -
ни ја та за по ма га ње на ста ри те ли ца
во си те сре ди ни ка де што жи ве ат пен -
зи о не ри те на во лон тер ска ба за, а по -
себ но во ру рал ни те и од да ле че ни на -
сел би.

Пре тсе да тел ка та на Акти вот на пен -
зи о нер ки од ЗП-Стру га, Ели са ве та Ла -
за ре ска, го во ре ше за актив но сти те на
Акти вот од Стру га и не го ви те на по ри
да се вклу чат по го лем број же ни од ал -
бан ска та на ци о нал ност во кул тур ни те
и спорт ски те ма ни фе ста ции. 

Зак лу чо кот бе ше ед ног ла сен, ва -
кви те сред би да би дат по че сти ка ко
ме ѓу здру же ни ја та та ка и со Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја.   А.Р.
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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“

Ве ле Ко це ски од Те то во ве ќе
шест го ди ни ги ми ну ва пен зи о нер -
ски те де но ви, но во ни е ден мо мент
не се отка жал од ли те ра тур но то тво -
реш тво. На про тив, се га ка ко пен зи -
о нер ве ли де ка има „вре ме на пре -
тек“ по сто ја но да ја по твр ду ва скло -
но ста кон пи шу ва ње то. Си гур но е ме -
ѓу ре тки те што во сво е то тво реш тво
не гу ва по ве ќе жа нро ви: ро ма ни,
рас ка зи, ху мор и са ти ра, по е зи ја за
де ца, но ве ли, бај ки... Ве ли де ка има
вре ме и да дру га ру ва со сво и те врс -
ни ци - пен зи о не ри те, а свој удел да -
ва во раз гра но кот Мар шал Ти то - Ма -
ла ста ни ца, ед на од нај го ле ми те ос -
нов ни ор га ни за ции на пен зи о не ри -
те во Те то во. 

До вол но ми е што во ед на про сто -
ри ја ќе се нај дам со по ве ќе пен зи о -
не ри од сво јот ре он, де ка со нив ќе
по раз го ва рам за проб ле ми те на лу -
ѓе то од тре та та до ба, но и ќе се по -
тсе там на жи во тот во пом ла ди те го -
ди ни во на сел ба та и во Те то во - ве -
ли Ве ле.

Сред ба та со Ве ле не мо же да по -
ми не без со др жи ни од не го во то кни -
жев но тво реш тво, но и од впе ча то -
ци те за сво е то род но шарп ла нин ско
се ло По жа ра не, за кое со за до волс -
тво збо ру ва за ми на то то и за при до -
не сот на ова се ло во сфе ра та на на -
у ка та, кул ту ра та, умет но ста, или ка -
ко што са ми от ве ли: По жа ра не е ма -
ке дон ски от Еру са лим.

Во мо мен тов, Ве ле Ко це ски не у -
мор но ра бо ти на под го то вка на мо -
но гра фи ја за По жа ра не, со ко ја са -
ка да ја до ка же уни кат но ста на ова
се ло. 

Мо но гра фи ја та не е го то ва. Сè

уште при би рам по да то ци, иска жу ва -
ња, тра гам по бе ле зи и се то тоа ќе го
сме стам во ко ри ци за мо е то род но
По жа ра не. За си те што по тек ну ва ат
од ова се ло, кое ве ќе е мно гу рас е -
ле но, гор дост е да спо ме нам де ка ов -
де пре сто ју вал Кли мент Охрид ски, по
ко го ед на мес ност е на ре че на Кли -
мен ти ја. За овој ос но во по лож ник на
Охрид ска та кни жев на шко ла и прв
епи скоп во Ма ке до ни ја, во еден из -
вор нај дов де ка во еден пер и од се -
ло то По жа ра не би ло се ди ште на
епар хи ја - ве ли Ко це ски. 

Спо ред не го, во око ли на та на ова
шарп ла нин ско се ло има ло че ти ри е -
се ти на цр кви и ма на сти ри, по што
ед на мес ност е на ре че на Крк Клис -
је, што во пре вод од тур ски от ја зик

зна чи че ти ри е сет цр кви. Ко га ста ну -
ва збор за По жа ра не, Ве ле Ко це ски
со пи е тет ка жу ва де ка од ова се ло
по тек ну ва ат Пе тар Жи вко виќ, не ко -
га шен пре ми ер на кралс тво то Ју гос -
ла ви ја, на уч ни кот Си ни ша Стан ко -
виќ, Але ксан дар Џо ло виќ, дип ло мат,
кој збо ру вал 12 свет ски ја зи ци и бил
ли чен при ја тел на Ке мал Ата турк и
уште мно гу ими ња од исто ри ја та на
на ша та зем ја и по ши ро ко.

Освен мо но гра фи ја та за По жа -
ра не, во ко ја ќе открие мно гу вред -
ни по да то ци и ими ња за По жа ра не,
пен зи о не рот Ве ле Ко це ски во пе чат
ја има кни га та „Со вре ме на по е зи -
ја“, а ре чи си го то ви му се три ро ма -
ни, збир ка по е зи ја за де ца, афо риз -
ми, ху мо ре ски, а за ве ќе об ја ве на -
та бај ка „Пе тре про сти от“ му е под -
го твен и втор дел. Ка ко и мно гу дру -
ги авто ри, поч нал со по е зи ја за де -
ца, об ја ву вај ќи три кни ги: „Ма ли от
умет ник“, „Ср це во длан ка са мо за
Бран ка“, „Ше по ти од дет ство то“, по -
тоа но ве ла та „Ср на“, ро ма нот за де -
ца „Оскар“, бај ка та „Цар Пер душ“,
„Ру сти кал ни рас ка зи“ и де ла од об -
ла ста на ху мо рот и са ти ра та. На си -
те овие де ла са ми от е и из да вач и
фи нан си ер.

На раз дел ба та не про пу шти да
ка же де ка ка ко пен зи о нер по себ на
пре о ку па ци ја му е ово штарс тво то.
Се за ни ма ва со ка ле ме ње и за чу -
ву ва ње на сор ти ја бол ка кои се во
ис чез ну ва ње ка ко „те то вка“ и по -
тсор та та „ѓу ла вка“, по тоа „ај вал ка“,
чиј вкус по тсе ту ва на ду ња и дру ги.
Убав при мер за ис пол не ти пен зи о -
нер ски де но ви!

Гој ко Ефто ски

ЗП-ПРОБИШТИП

КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ 
на фе сти вал во Ру до зем - Бу га ри ја 

Од 12 до 17 август, во ма ло то ру дар -
ско грат че Ру до зем, Р. Бу га ри ја, се одр жа
сед ми от ме ѓу на ро ден фе сти вал на из во -
рен фолк лор, на кој по крај бо га ти те фолк -
лор ни из вед би и бо га ти от ко ло рит на из -
вор ни те но сии од по ве ќе бал кан ски др -
жа ви се пре зен ти раа и дру ги со др жи ни.
Беа при ка жа ни го лем број тра ди ци о нал -
ни ја де ња, по тоа пред ме ти кои во ми на -
то то се ко ри сте ле во до ма ќинс тво то од
ба би те и де дов ци те ка ко и про из во ди на
до маш на ра ки ја и до маш ни со ко ви.

На фе сти ва лот, кој се одр жу ва по сед -
ми пат, на ста пи ја КУД, ФА, пе јач ки и игро -
ор ни гру пи од Гр ци ја, Ср би ја, Ма ке до ни -
ја и по ве ќе друш тва од Бу га ри ја. Си те се
прет ста ви ја со из во рен фолк лор од по -
драч је то, од нос но од зем ја та од ко ја до а -
ѓа ат. По крај из во нред ни те пес ни и ора,
со бо га ти от ко ло рит пле неа и из вор ни те
но сии.

КУД „Ве се ли пен зи о не ри“, кое 44 го -
ди ни ра бо ти во со став на ЗП-Про би штип,
има ше 25-ми ну тен на стап. Се прет ста ви
со тра ди ци о нал ни пес ни и ора од на ши -
от крај, не изо ста ву вај ќи ги ви ко ич ко то
пе е ње на жен ско то трио, двог лас но то пе -
е ње на ма шко то трио и спле то ви те што

ги сви ре ше из вор ни от ор ке стар. Со бур -
ни и дол го трај ни ап ла у зи, 25-ми нут ни от
на стап бе ше поз дра ву ван од по се ти те ли -
те по се ко ја из ве де на точ ка. Нај го ле ма
воз бу да и нај дол го тра ен ап ла уз пре диз -
ви ка оро то „Вр те ле шка“, кое е ка ра кте -
ри стич но са мо за Про би штип ски от крај.

За ус пеш ни от на стап и за не за бо рав -
ни те впе ча то ци што ги оста ви ја про би -
штип ски те фолк ло ри сти го до би ја нај ви -
со ко то приз на ние на фе сти ва лот. Да по -
тсе там де ка гра дот Ру до зем е сме стен во
жи во пис ни те пре де ли во под нож је то на
Ро доп ски Пла ни ни и е од да ле чен са мо 7
ки ло ме три од гра дот Смо лен, нај го ле ми -
от ски јач ки цен тар во Р. Бу га ри ја.

Офи ци јал на де ле га ци ја од Про би штип
бе ше при ме на и од кме тот на гра дот Ру -
до зем, Ру мен Пе ли ва нов. При сред ба та
е до го во ре на по на та мош на та со ра бо тка
ме ѓу два та ру дар ски гра да, Ру до зем од
Бу га ри ја и Про би штип од Ма ке до ни ја. До -
го во ре на е раз ме на на го сту ва ња на по -
ле то на кул ту ра та ме ѓу овие два гра да кои
ги по вр зу ва ру дарс тво то. Исто та ка се раз -
го ва ра ше и за со ра бо тка та ме ѓу пен зи о -
не ри те од Ру до зем и Про би штип. 

М. Здра вков ска

ПЕНЗИОНЕРОТ ВЕЛЕ КОЦЕСКИ ОД ТЕТОВО

Се стран ли те ра ту рен тво рец

Гру па од по 50 пен зи о не ри, чле -
но ви на ЗП-Стру га, на два на вра ти
ле ту ваа по се дум де на во ту ри стич -
ки от град Драч во со сед на Ал ба ни ја,
ка де што ова здру же ние со го ди ни ле -
ту ва во хо те лот „Гранд“. Гру пи те ги со -
чи ну ваа глав но пен зи о не ри од здру -
же ни е то кои до се га не ја ко ри сте ле
мож но ста да одат на ле ту ва ње пре -
ку здру же ни е то, би деј ќи та ква е од -
лу ка та на ЗП-Стру га, пред ност да има -
ат оние кои до се га не би ле. Им пре -
си и те поч наа уште при па ту ва ње то
кон Драч. Ле ту вал ци те со ин те рес и

вос хит ги разг ле ду ваа по пат ни те
комп ле кси, пол ни со уба ви на со бра -
ни на ед но ме сто.

Драч е при мор ски град во Ал ба -
ни ја кој из ле гу ва на Ја дран ско Мо ре
и прет ста ву ва се ди ште на Драч ка та
об ласт во сред на Ал ба ни ја. Овој град
е нај го ле мо то при ста ни ште во Ал ба -
ни ја и важ на пор та кон Сре до зем је -
то, а е еден од нај ста ри те гра до ви во
Ал ба ни ја. Се на о ѓа на 35 ки ло ме три
од глав ни от град Ти ра на. 

За вре ме на овој ле тен од мор пен -
зи о не ри те се ко ја ве чер се ше таа на

раз лич ни ло ка ции, по крај крај бреж -
је то, по крај па за ри те ка де што не кои
ку пу ваа по не ко ја сит ни ца за спо мен
и се ќа ва ње од ова ле ту ва ње.

Пре тсе да те лот на Здру же ни е то на
пен зи о не ри од Стру га, Ми ло рад Тр -
по ски, во вр ска со ова ле ту ва ње
истак на де ка ле ту ва ња та, а осо бе но
оние во странс тво, се мно гу ин те рес -
ни и при фа те ни од пен зи о не ри те, би -
деј ќи та ка за поз на ва ат но ви ме ста и
др жа ви, а со тоа до а ѓа ат до израз и
дру же ња та и ме ѓу себ ни те за поз на -
ва ња.   С. Ку ку не шо ски

ЗП-СТРУГА

Уште ед но не за бо рав но ле ту ва ње во Ал ба ни ја

ЗП-БИТОЛА

Цел жи вот со спор тот

Иа ко е во сво ја та 77. го ди на, пен зи -
о не рот Ри сто Ко ста ди нов, акти вен член
на ЗП-Би то ла, сè уште се за ни ма ва со
спор тот. Го срет нав ме на спорт ски те те -
ре ни, ка де што за ед но со еки па та за ко -
шар ка се под го тву ва ше за прет стој ни -
те ре пуб лич ки спорт ски нат пре ва ри на
пен зи о не ри те.

Ри сто Ко ста ди нов со спорт поч нал
да се за ни ма ва уште ка ко де те. По тоа
ка ко мла ди нец, во да леч на та 1958 го -
ди на, игра ко шар ка во ма ке дон ска та
ли га.

Ка ко за вр шен виш ко мер ци ја лист
ра бо тел во фа бри ка та за фри жи де ри
„Ра де Кон чар“ во Би то ла, а и то гаш сво -
е то сло бод но вре ме го ко ри стел за спор -
ту ва ње. Та ка, во ше е сет ти те го ди ни е
во пр ви от тим на ра ко мет ни от клуб „Пе -
ли стер“, ка де што игра сè до 1976 го ди -
на. Иста та таа го ди на е прог ла сен за нај -
до бар гол ге тер во ју гос ло вен ска та ра -

ко мет на ли га. 
- Во ра ко ме тот се вљу бив уште ка ко

де те. И по пре ста ну ва ње то со актив но -
то игра ње оста нав со ра ко ме тот, но то -
гаш ка ко со ју зен су ди ја за вто ра ли га.
По тоа бев тре нер на мла ди те ра ко ме -
та ри на РК „Пе ли стер“, па на жен ски от
тим и на кра јот на се ни о ри те - ве ли Ри -
сто Ко ста ди нов.

Ри сто Ко ста ди нов е пос лед ни от тре -
нер на РК „Пе ли стер“ во ју гос ло вен ска -
та ли га во де ве де сет ти те го ди ни. Во еден
пер и од ги тре ни рал и пр ви те ти мо ви на
РК „Ја ка“ од Ра до виш и РК „Ја фа“ од
Ре сен.

- Тре нер ска та ка ри е ра ја про дол -
жив и во Гр ци ја, ка де што пет го ди ни ги
тре ни рав ра ко мет ни от клуб од Со ро виќ
(Амин дио) и ра ко мет на та еки па од Ко -
стур, ко ја се нат пре ва ру ва ше во вто ра -
та ли га. Мо ја та ка ри е ра за вр ши по втор -
но ка ко тре нер на РК „Пе ли стер“ во
2013 го ди на - наг ла су ва Ко ста ди нов.

Поз нат во ра ко мет на та фе ла на бал -
кан ски те про сто ри, Ри сто Ко ста ди нов
учес тву вал на со би рот на ве те ра ни од
не ко гаш на та за ед нич ка др жа ва, во
Умаг, Ре пуб ли ка Хр ват ска.

Тој е еден од чле но ви те во еки па та
на ЗП-Би то ла што го освои пр во то ме -
сто на ре ги о нал ни те спорт ски игри и се
стек на со пра во на учес тво на го ди наш -
ни те ре пуб лич ки спорт ски игри во ор -
га ни за ци ја на СЗПМ, што ќе се одр жат
на 22 сеп тем ври во Ра до виш. 

До бре То до ров ски


