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На 25 сеп тем ври 2019 го ди на,
Прав но-еко ном ски от фо рум при
из врш ни от од бор на СЗПМ, кој е

со ста вен од ви со ко струч ни и искус ни ка -
дри, ја одр жа сво ја та вто ра та сед ни ца. На
со ста но кот при сус тву ваа Стан ка Трај ко -
ва, пре тсе да тел ка на из врш ни от од бор
на СЗПМ, м-р Или ја Ада мо ски, пре тсе да -
тел на со бра ни е то на СЗПМ, Ми тре Сто -
ја нов ски, пре тсе да тел на над зор ни от од -
бор и Мен ка Те мел ков ска, се кре тар ка
на из врш ни от од бор на СЗПМ.

На по че то кот на сед ни ца та, пре тсе -
да тел ка та на из врш ни от од бор на СЗПМ,
Стан ка Трај ко ва, ги поз дра ви при сут ни -
те чле но ви и ги ин фор ми ра де ка на оваа
сед ни ца ќе се разг ле ду ва ат по ве ќе ма те -
ри ја ли на кои Прав но-еко ном ски от фо -
рум тре ба да да де мис ле ње и да до не се
одре де ни зак лу чо ци.

По тоа пре тсе да те лот на Прав но-еко -
ном ски от фо рум, Фи дан чо Сто ев, кој ја
во де ше сед ни ца та, истак на де ка на сед -
ни ца та ќе се разг ле да ат три важ ни пра -
ша ња: За ко нот за пен зи о нер ско ор га ни -
зи ра ње со из ме ни и до пол ну ва ња на тек -
стот под не се ни од ЗП-Би то ла, бе ле шка та
од со ста но кот со ми ни стер ка та Ми ла Ца -
ров ска и пред лог-од лу ка та за из ме ну ва -
ње и до пол ну ва ње на од лу ка та за утвр ду -
ва ње на единс тве ни те кри те ри у ми за ма -
те ри јал но-фи нан си ско то ра бо те ње на
здру же ни ја та на пен зи о не ри и на Со ју зот
на здру же ни ја на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја.

Пре тсе да тел ка та Трај ко ва истак на де -
ка си те три пра ша ња се зна чај ни и зак -
лу чо ци те тре ба да се до ста ват до Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка. 

Во ди ску си ја та се вклу чи ја Цве тко Ми -
хај лов ски, Кр сте Бе лев ски и Ма ној ло Да -
ме ски. Пре тсе да те лот Сто ев истак на де -
ка тре ба да се пре ис пи та за кон ско то ре -
ше ние за усог ла су ва ње на пен зи и те, осо -
бе но што во на ред ни от пер и од е нај а ве -
но по го ле мо по ка чу ва ње на пла ти те на

вра бо те ни те од обра зо ва ни е то, здрав -
ство то, по тоа по ка чу ва ње на ми ни мал -
на та пла та и дру го, што ќе при до не се пен -
зи и те мно гу да за о ста ну ва ат во од нос на
пла ти те. 

Во вр ска со из град ба та на ста реч ки,
од нос но пен зи о нер ски до мо ви, чле но -
ви те на ко ми си ја та беа ед ног лас ни де ка
др жа ва та долг вре мен ски пер и од не ма
ин ве сти ра но во из град ба на со ци јал ни
до мо ви за пен зи о не ри те.

Пре тсе да тел ка та Трај ко ва истак на де -
ка по стој ни те пен зи о нер ски до мо ви со
кои упра ву ва ат Фон дот за пен зи ско и ин -
ва лид ско оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја и
здру же ни ја та на пен зи о не ри не ги за до -
во лу ва ат по тре би те за до му ва ње на пен -
зи о не ри те (а тоа е мис ле ње на Др жав ни -
от за вод за ре ви зи ја, да де но по из вр ше -
на та ре ви зи ја на до мо ви те), би деј ќи мал -
ку се ин ве сти ра ло од вре ме то ко га тие
би ле из гра де ни.

Пра ша ње то на функ ци о ни ра ње на
пен зи о нер ски те и ста реч ки те до мо ви ба -
ра да се вос по ста ви со лид на прав на рам -
ка (сопс тве ност, фи нан си ра ње, ме на џи -

ра ње, на мен ско ко ри сте ње на ка па ци -
те ти те за сме сту ва ње и дру го) и во тој кон -
текст е нај важ но ме на џи ра ње то на до -
мо ви те.

По од нос на ка па ци те ти те за сме сту -
ва ње, ми ни стер ка та Ми ла Ца ров ска по -
све ти вни ма ние по ова пра ша ње и по -
ба ра прет став ник од Со ју зот да би де член
на ко ми си ја та за ста реч ки и пен зи о нер -
ски до мо ви, што е фор ми ра на во МТСП.
Од стра на на Со ју зот, за член во ко ми си -
ја та е пред ло жен Ми те Сте фа нов, пре тсе -
да тел на ко ми си ја та за ста реч ки и пен зи -
о нер ски до мо ви во Со ју зот.

Пре тсе да те лот на со бра ни е то, Или ја
Ада мо ски, во сво ја та ди ску си ја ре че де -
ка е об ја ве на ин фор ма ци ја од Фон дот де -
ка исп ла та та на пен зи и те за прв пат е из -
вр ше на без за ем, но тре ба да се има ат
пред вид и со стој би те на ко рис ни ци те на
пен зи ја, од нос но усог ла су ва ње то на пен -
зи и те.

По ис црп на та ди ску си ја беа до не се -
ни след ни те зак лу чо ци: 

Прав но-еко ном ски от фо рум под др -
жу ва ра бот ни сред би на кои ќе се ди ску -

ти ра за важ ни пра ша ња од ин те рес на
ко рис ни ци те на пен зи ја.

Зна чај но пра ша ње за Со ју зот е до не -
су ва ње то на За ко нот за пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње, би деј ќи се ра бо ти за го -
ле ма цел на гру па на гра ѓа ни, а по стој ни -
от За кон на здру же ни ја и фон да ции не ги
за до во лу ва по тре би те. За тоа тре ба Со ју -
зот и МТСП вед наш да за поч нат со ин тен -
зив на ра бо та за под го тву ва ње на ко не -
чен ини ци ја лен текст на За ко нот за пен -
зи о нер ско ор га ни зи ра ње.

До бро би би ло да се има де ба та на
ме ди у ми те, по мож ност со вклу чу ва ње
на екс пер ти од до ме нот на гра ѓан ски те
ор га ни за ции ка ко и пре тсе да те ли на здру -
же ни ја на пен зи о не ри и на три те со ју зи
на ин ва лид ски пен зи о не ри кои има ат
проб ле ми со по сто е ње то на по ве ќе па -
ра лел ни здру же ни ја во ед на оп шти на и
по ра ди ма ли от број чле но ви и не ма ње -
то по треб ни средс тва не мо жат да ги вр -
шат сво и те актив но сти.

При под го тву ва ње то на тој текст да се
има ат пред вид пред ло зи те на ЗП-Би то ла
и овие актив но сти да за вр шат до кра јот

на 2019 го ди на, пред по че то кот на кам -
па ња та за из бо ри те.

Да се ос мис ли ка ко тре ба да би дат ор -
га ни зи ра ни де ба ти те, да се за зе ме став
со цел тие да би дат ус пеш ни. 

Пра ша ње то за ста реч ки и пен зи о нер -
ски до мо ви по сто ја но тре ба да е во фо -
ку сот на СЗПМ и во со ра бо тка со над леж -
ни те ин сти ту ции и ор га ни за ции.

Во вр ска со од лу ка та за утвр ду ва ње
на единс тве ни те кри те ри у ми за ма те ри -
јал но-фи нан си ско то ра бо те ње на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри и на Со ју зот на
здру же ни ја на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја во вед но из ла га ње има ше пре тсе да -
тел ка та Трај ко ва, ко ја истак на де ка по -
стој на та од лу ка е до не се на од со бра ни е -
то на СЗПМ уште во 2014 го ди на. Со ог -
лед на фа ктот што по ми на долг пер и од,
во кој на ста наа ор га ни за ци ски про ме ни,
а со цел по ра ци о нал но ко ри сте ње на
средс тва та од чле на ри на, се на мет на по -
тре ба да се из вр шат одре де ни из ме ни на
од лу ка та.

Со од лу ка та се пре ци зи ра ко ри сте -
ње то на средс тва та во сог лас ност со по -
стој ни от За кон за здру же ни ја и фон да ции,
се пред ви ду ва об вр ска на Со ју зот до кол -
ку се утвр ди де ка има от ста пу ва ње на
при хо ди те и рас хо ди те да се при ста пи кон
из ме на на фи нан си ски от план, по тоа се
пре ци зи ра ка ко се до де лу ва ат средс тва
на здру же ни ја та во сог лас ност со пра вил -
ни кот за обез бе ду ва ње на фи нан си ски
средс тва за ма те ри јал на под др шка на
здру же ни ја та на пен зи о не ри-член ки на
Со ју зот, функ ци ја та пот пре тсе да тел на со -
бра ни е то се за ме ну ва со пре тсе да тел на
со бра ни е то, се вр ши усог ла су ва ње на
пат ни те и днев ни те тро шо ци во странс -
тво со про пи си те кои ва жат за др жав ни -
те ор га ни на упра ва та и се опре де лу ва
мож ност и Со ју зот да до де лу ва на гра ди
за по стиг на ти кон ти ну и ра ни ре зул та ти.

К.С.Ан до но ва

Од бо рот на Ре ги стри ра на та ор га -
ни за ци ја за со ли да рен фонд и чле на -
ри на, на 29 октом ври 2019 го ди на
одр жа сед ни ца на ко ја при сус тву ваа
си те чле но ви на од бо рот, пре тсе да тел -
ка та на из врш ни от од бор на СЗПМ,
Стан ка Трај ко ва, Мен ка Те мел ков ска,
се кре тар ка на из врш ни от од бор на
СЗПМ и Пе тар Ан дре ев ски, сме тко во -
ди тел во Со ју зот. Со сед ни ца та ра ко -
во де ше Мен тор Ќо ку, пре тсе да тел на
од бо рот на Ре ги стри ра на та ор га ни за -
ци ја за со ли да рен фонд и чле на ри на
и во ед но пот пре тсе да тел на из врш ни -
от од бор на СЗПМ. 

По усво ју ва ње на днев ни от ред, на
по че то кот на ра бо та та на од бо рот се
обра ти пре тсе да тел ка та на из врш ни -
от од бор на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва,
ко ја ги поз дра ви при сут ни те чле но ви
и ги ин фор ми ра де ка на оваа сед ни -
ца ќе би дат разг ле да ни по ве ќе ба ра -

ња од здру же ни ја та глав но по вр за ни
со уточ ну ва ње на членс тво то. Во сво -
е то из ла га ње таа истак на де ка во из -
ми на ти от пер и од, од кон сти ту тив на та
сед ни ца до се га, ин тен зив но се ра бо -
ти на уточ ну ва ње на по да то ци те на
членс тво то и во таа на со ка се пре зе -
ме ни след ни те актив но сти:

Ос тва ре ни се две ра бот ни сред -
би со Фон дот на пен зи ско то и ин ва -
лид ско оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја
во вр ска со уточ ну ва ње на по да то ци -
те за чле но ви те на здру же ни ја та. На
ра бот ни те сред би се да де ни ве ту ва -
ња од Фон дот де ка ќе ги ис пол нат си -
те ба ра ња од стра на на Со ју зот. На
сред би те е кон ста ти ра но де ка тре ба
да се из вр ши ши фри ра ње на око лу
90.000 ко рис ни ци на пен зи ја со што
ќе се из вр ши уточ ну ва ње на по да то -
ци те ме ѓу ФПИОМ и СЗПМ. Со оваа
за да ча е за дол же на струч на та служ -

ба на Со ју зот и обра бо тка та е во тек,
од нос но се обра бо те ни по да то ци те
за си те здру же ни ја, освен за скоп ски -
те здру же ни ја.

Ос тва ре на е сред ба со пре тсе да -
те лот на од бо рот, Мен тор Ќо ку и со
прет став ни ци од три те ин ва лид ски со -
ју зи од ко ја сред ба е про из ле зе на ини -
ци ја ти ва за спо ју ва ње на три те со ју зи
во еден со јуз за по до бро функ ци о ни -
ра ње.

Кон ста ти ра но е де ка исп ла та та на
пос мрт на та по мош се вр ши ре дов но
и на вре ме но.

При ста пе но е кон разг ле ду ва ње на
по стој ни те нор ма тив ни акти и до кол -
ку има по тре ба во на ред ни от пер и од
ќе се до пол нат и усог ла сат.

По тоа пре тсе да те лот Ќо ку ги за поз -
на чле но ви те и пре тсе да те ли те на три -
те со ју зи со со др жи на та на со ста но кот.

Са кам да истак нам де ка во три те

со ју зи на ин ва лид ски те пен зи о не ри
чле ну ва ат око лу 34.000 ко рис ни ци, а
по сто јат 53 оп штин ски здру же ни ја. По -
крај тол ку мно гу здру же ни ја се про дол -
жу ва со фор ми ра ње и на но ви здру -
же ни ја. По ра ди тоа, здру же ни ја та се
со о чу ва ат со не ма ње средс тва за вр -
ше ње на ос нов на та деј ност и за актив -
но сти те. По крај тоа, во здру же ни ја та
се по ја ву ва ат исти чле но ви во две или
по ве ќе здру же ни ја, што ја отеж ну ва
ра бо та та. Исто та ка, со ју зи те на ин ва -
лид ски те пен зи о не ри тре ба да одре -
дат кри те ри у ми за при ем на но ви здру -
же ни ја, слич ни на кри те ри у ми те кои
ва жат во СЗПМ. 

Пре тсе да те лот Ќо ку ин фор ми ра ше
де ка три те со ју зи го под др жу ва ат до -
не су ва ње то на За ко нот за пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње и се сог лас ни де ка
три те со ју зи на ин ва лид ски пен зи о не -
ри тре ба да се спо јат во еден. Во ди -

ску си ја та бе ше истак на то де ка 80 от -
сто од проб ле ми во ОРО про из ле гу ва -
ат од нив. 

По тоа се по ми на на ре ша ва ње
на до ста ве ни те ба ра ња на: ЗП-Та -
фта ли џе, ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром,
ЗИТ КИП од Ку ма но во, ЗИП-Охрид,
ЗИП-Све ти Ни ко ле, ЗИП-Шу то Ори -
за ри, ЗИП-Хра брост од Стру ми ца и
ЗИТ-Те то во.

Во вр ска со ини ци ја ти ва та за спо -
ју ва ње на три те ин ва лид ски со ју зи се
до не се зак лу чок се кој со јуз во сво и те
ор га ни да из вр ши под го то вки до кра -
јот на 2019 го ди на, а по тоа да се одр -
жи со ста нок со пре тсе да те ли те на со -
ју зи те и со пре тсе да те лот на од бо рот
на Ре ги стри ра на та ор га ни за ци ја за
со ли да рен фонд и чле на ри на.

Мен тор Ќо ку, 
пре тсе да тел на ОРО

СЕДНИЦА НА ПРАВНО-ЕКОНОМСКИОТ ФОРУМ НА СЗПМ

До не се ни важ ни зак лу чо ци и пре по ра ки 

Ин тен зив но се ра бо ти на уточ ну ва ње на по да то ци те
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Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја ор га ни зи ра ше
ра бот на сред ба со дел од пре тсе да те -
ли те на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те кои на сво и те чле но ви им по ма га -
ат во обез бе ду ва ње огрев но др во ка -
ко и со ко мер ци јал ни от ди ре ктор на
ЈП „На ци о нал ни шу ми“, Бор че Бој чев -
ски, на 14 октом ври 2019 го ди на, во
про сто ри и те на Со ју зот. 

Сред ба та ја отво ри пре тсе да тел -
ка та на Со ју зот, Стан ка Трај ко ва, ко ја
нај пр во ги поз дра ви при сут ни те, заб -
ла го да ру вај ќи му се на ко мер ци јал -
ни от ди ре ктор на ЈП „На ци о нал ни шу -
ми“, Бор че Бој чев ски, што се одѕ ва
на ба ра ње то на СЗПМ да при сус тву -
ва на оваа сред ба, об јас ну вај ќи ја по -
тре ба та за одр жу ва ње на еден ва ков
со ста нок кој има за цел да се сог ле да -
ат проб ле ми те со кои се со о чу ва ат
пре тсе да те ли те на здру же ни ја та за на -
ба вка та на огрев но др во за ко рис ни -
ци те на пен зи ја, би деј ќи пен зи о не ри -
те ре а ги ра ат кај пре тсе да те ли те иа ко
ви на та не е кај нив.

По тоа на при сут ни те им се обра -
ти ко мер ци јал ни от ди ре ктор на ЈП
„На ци о нал ни шу ми“, Бор че Бој чев -
ски. Тој во сво е то из ла га ње истак на
де ка му е чест да при сус тву ва на
оваа сред ба со пен зи о не ри те и да
ги слуш не проб ле ми те со кои се со -
о чу ва ат и де ка во се кој мо мент и на
се кој мо жен на чин и тој лич но и ЈП
„На ци о нал ни шу ми“ се на рас по ла -
га ње за да ги ре шат си те проб ле ми
по ова пра ша ње, кое е мно гу зна чај -

но за ста ри те лу ѓе кои ре дов но си ги
пла ќа ат сме тки те за др ва та.

Во сво е то из ла га ње тој ги об јас ни
проб ле ми те со кои се срет ну ва ЈП „На -
ци о нал ни шу ми“, трг ну вај ќи од за кон -
ска та ре гу ла ти ва до проб ле ми те кои
ги има ат со тех нич ки те ка па ци те ти и
бро јот на по треб ни ра бот ни ци, при
што истак на де ка снаб ду ва ње на
огрев но др во по крај ЈП „На ци о нал ни
шу ми“ вр шат и дру ги прав ни суб је кти
кои се ре ги стри ра ни за оваа деј ност. 

Ди ре кто рот Бој чев ски истак на де -
ка ЈП „На ци о нал ни шу ми“, и по крај
об је ктив ни те проб ле ми кои ги има,
пра ви усил би да ги ис по ра ча до го во -
ре ни те ко ли чес тва др ва, ме ѓу тоа ре -
че де ка, за жал, кај не кои здру же ни ја

ро ко ви те се про би е ни би деј ќи и не -
кои ад ми ни стра тив ни про це ду ри соз -
да ва ат до пол ни тел ни проб ле ми око лу
ис по ра ка та на др ва та. Та ка на при мер,
се об ја ву ва ог лас за транс порт, а на ог -
ла сот не се ја ву ва ни кој, по тоа се об -
ја ву ва нов ог лас и се то тоа го од ло жи
ро кот за ис пол ну ва ње на об вр ски те. 

Пре тсе да тел ка та Трај ко ва му се
заб ла го да ри на ко мер ци јал ни от ди -
ре ктор Бој чев ски за увод ни от дел и
ги по ви ка при сут ни те пре тсе да те ли
да ги истак нат сво и те проб ле ми, по
што има ше до ста ис црп на и ко рис на
ди ску си ја.

Ко мер ци јал ни от ди ре ктор Бој чев -
ски, отка ко ги слуш на за бе ле шки те
ве ти де ка си те об вр ски кои се пре зе -

ме ни со до го во ри ќе се по чи ту ва ат и
ќе би дат до ста ве ни др ва до ко рис ни -
ци те на пен зи ја.

При сут ни те му се заб ла го да ри ја
на Бој чев ски и истак наа де ка сред ба -
та би ла кон стру ктив на и ко рис на за
две те стра ни, би деј ќи е мно гу важ но
да се сог ле да ат со стој би те од си те стра -
ни, и изра зи ја на деж де ка со за ед нич -
ки на по ри ќе би дат ре ше ни не кои од
проб ле ми те и пен зи о не ри те ќе би дат
снаб де ни со огрев но др во, би деј ќи
тие ре дов но си ги из вр шу ва ат сво и те
об вр ски.

На кра јот беа до не се ни след ни те
зак лу чо ци: 

1. ЈП „На ци о нал ни шу ми“ пре ку
сво и те по друж ни ци да ги пре зе ме си -

те мер ки и на пен зи о не ри те кои склу -
чи ле до го вор и ги уп ла ти ле средс тва -
та да им до ста ви огрев но др во, нај -
доц на до 10.11.2019 го ди на.

2. ЈП „На ци о нал ни шу ми“ со пре -
по ра ка да вли ја ат на прав ни те суб је -
кти кои вр шат про мет на огрев но др -
во да ги ис пол нат до крај пре зе ме ни -
те об вр ски.

3. За на ред на та го ди на, до кол ку
има мож но сти, Про гра ма та за се ча
на др ва и тен де ри те да се об ја ват по -
ра но за на вре ме но из вр шу ва ње на
об вр ски те во до го во ре ни от рок.

4. Да се пре ис пи та ат до го во ри те
што се склу че ни по ме ѓу здру же ни ја та
на пен зи о не ри те и на ба ву ва чи те на
огрев но др во (ЈП „На ци о нал ни шу ми“
и дру ги те прав ни суб је кти кои вр шат
про мет на др ва) и каз не ни те одред би
да би дат пред ви де ни за две те стра ни,
и за до ста ву ва чот на др ва и за ко рис -
ни кот.

5. Пред склу чу ва ње на до го во ри -
те се пре по ра чу ва да се одр жи со ста -
нок со ЈП „На ци о нал ни шу ми“, со здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те и со прет -
став ник од Со ју зот.

6. Здру же ни ја та на пен зи о не ри
кои им по ма га ат на пен зи о не ри те за
обез бе ду ва ње огрев но др во пре ку
дру ги прав ни суб је кти е пре по рач ли -
во да по ба ра ат мис ле ње од ЈП „На ци -
о нал ни шу ми“ за ка кви суб је кти ста -
ну ва збор за да не ма ат проб ле ми. 

Да се на де ва ме де ка др ва та ќе дој -
дат пред сне гот!                                               

К.С. Ан до но ва 

Здру же ни е то на пен зи о не ри од
Кри ва Па лан ка и Ран ков ци спа ѓа ат во
по ма ли те здру же ни ја-член ки на СЗПМ,
но со сво и те актив но сти бе ле жи вид -
ни ре зул та ти. Не кол ку ме се ци по кон -
сти ту и ра ње то ра ко водс тво то бе ле жи
за бе ле жи тел ни ре зул та ти. 

Во из ми на ти те 9 ме се ци најм но гу
вни ма ние по све тив ме на уре ду ва ње
на клу бот на пен зи о не ри за дне вен
пре стој, со што го на пра вив ме при јат -
но кат че за пре стој на пен зи о не ри те,
а и за Акти вот да си ги ис пол ну ва сво -
и те актив но сти. Опре мив ме про стор
за актив но сти те на раз гра но кот во Пе -
тра ли ца, до де ка за раз гра но кот во Ран -
ков ци ќе пред ви ди ме средс тва со до -
не су ва ње на фи нан си ски от план за
2020 го ди на. Исто та ка, учес тву вав -
ме во мно гу ак ции ор га ни зи ра ни од
гра дот, ме ѓу кои бе ше и учес тво то во
ак ци ја та „Чист град“ - истак на пре тсе -
да те лот на здру же ни е то, Трај че Да ви -
дов ски. 

При тоа, до да де тој, ова е ра бо те но
на во лон тер ска ос но ва од стра на на
пен зи о не ри те, би деј ќи во лон терс тво -
то и со ци јал но-ху ма ни тар на та деј ност
се ос нов ни на че ла во ра бо те ње то на
здру же ни е то. 

Пен зи о не ри те-спор ти сти учес тву -
ваа на ре ги о нал ни те пен зи о нер ски
спорт ски игри кои се одр жаа во Зле -
то во, ка де што исто и ме но то здру же -
ние бе ше до ма ќин. На ше то здру же -
ние се пла си ра со три еки пи за учес -
тво на Ре пуб лич ка та спорт ско-пен зи -
о нер ска олим пи ја да ко ја се одр жа во
Ра до виш. И та му по стиг нав ме со лид -
ни ре зул та ти, но тие не беа до вол ни за
осво ју ва ње на ме дал и на тој план мо -

ра ме по ве ќе да ра бо ти ме. Бев ме до -
ма ќи ни на ме ѓу оп штин ски те спорт ски
игри кои тра ди ци о нал но се одр жу ва -
ат три е сет и три го ди ни по ме ѓу че ти -
ри те здру же ни ја ЗП-Све ти Ни ко ле, ЗП-
Кра то во, ЗП-Про би штип и ЗП-Кри ва
Па лан ка. 

И фолк лор на та гру па бе ле жи ус пе -
си. Таа учес тву ва ше на ре ги о нал на та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри ка ко и
на Ре пуб лич ка та пен зи о нер ска ре ви -
ја на пес ни, му зи ка и игри и при тоа ко -
ти рав ме на до ста ви со ко ме сто, но нај -
до бри ре зул та ти по стиг нав ме во ју ни
со учес тво на ме ѓу на род ни от фе сти вал
на пес ни и игри „Ри ла те гле да“ во Дуп -
ни ца, Р. Бу га ри ја. Та му се за ки ти ја со
зла тен ме дал со што го осво и ја пр во -
то ме сто. За праз ни кот Илин ден го сту -
вав ме во Ја бу ка-Ка ча ре во, Р. Ср би ја,
а во ед но пен зи о нер ки те учес тву ваа и
во ма ни фе ста ци ја та „Тав че грав че“ ор -
га ни зи ра на од на ши те исе ле ни ци. 

Горд сум што и Акти вот на пен зи о -

нер ки се об но ви под водс тво на не ко -
гаш на та ко ор ди на тор ка Ан ка Сто ја -
нов ска. По по вод 20 сеп тем ври, Де -
нот на пен зи о не ри те, тие се ор га ни зи -
раа во де се ти на гру пи и по се ти ја де -
се ти на пен зи о не ри и со рач но изра -
бо те на че сти тка им го че сти таа праз -
ни кот, до де ка за свет ски от ден на ста -
ри те ли ца, 1 октом ври, исто та ка по се -
ти ја по ве ќе пен зи о не ри. 

На ши те актив но сти и по стиг на ти -
те ре зул та ти беа пре поз на е ни од стра -
на на СЗПМ пре ку на ши те до пи си пре -
зен ти ра ни во вес ни ци те „Пен зи о нер
плус“ и „Пен зи о нер ски ви ди ци“. По по -
вод Де нот на пен зи о не ри те, за ху ма -
ни тар ни те актив но сти за по до бру ва -
ње на пен зи о нер ски от стан дард на -
ше то здру же ние до би бла го дар ни ца.
На тоа приз на ние сум осо бе но горд,
ве ли пре тсе да те лот на здру же ни е то,
Трај че Да ви дов ски. 

Б. Стој чев ска 

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА-ЧЛЕНКИ НА СЗПМ СО ЈП „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“

Да се на де ва ме де ка др ва та ќе дој дат пред сне гот!

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Во лон терс тво то и со ци јал но-ху ма ни тар на та 
деј ност ос нов ни на че ла на ра бо те ње то

Де нес Скоп је е мо де рен град со
ор га ни зи ра ни на сел би со си те ур ба -
ни па ра ме три. Оп шти на та Ки се ла Во -
да е ме ѓу нај го ле ми те оп шти ни со си -
те ус ло ви за до бро жи ве е ње, би деј -
ќи има учи ли шта, гра дин ки, по шта,
бан ки, кул ту рен дом, здру же ние на
пен зи о не ри и мно гу дру го по вр за но
со по тре би те на жи те ли те. Тре ба да
се спо ме не и по кри е но то па зар че
бли зу до пар кот „Ма ке до ни ја“, ка де
што се про да ва ат свеж зе лен чук,
овош је и дру ги про из во ди.

На ју бав дел на па зар че то е цвет -
но то кат че, ка де што не кол ку пен зи -
о нер ки про да ва ат цве ќе кое са ми го
одг ле ду ва ат во сво и те дво ро ви. Се -
кој ден ту ка се Бо тка, Сев да, Мла ден -
ка и не кои дру ги, кои сед на ти пред
па зар че то про да ва ат евти ни, ма ли,
све жи бу ке ти цве ќе. Тоа не се го ле -
ми, све че ни бу ке ти во це ло фан, вр -
за ни со пан дел ки во бо ја, ис пр ска -
ни со зла тен спреј и со ла тин ски ими -

ња. Бу ке ти те на на ши те пен зи о нер -
ки се ма ли, све жи, од при род но цве -
ќе кое ус пе ва на на ше то под неб је, а
на ро дот ги знае ка ко ка чун ки, зум -
бу ли, ше бои, анам ска ра ка, ро зи, ка -
ран фи ли, хри зан те ми, џун џу ле и дру -
ги. Тоа се цве ќи ња по вр за ни со го -
диш ни те вре ми ња, па ми ну ва чи те
спо ред нив ги пре поз на ва ат го диш -
ни те вре ми ња кои ка ко што ми ну ва -
ат го ди ни те од че ти ри ста наа две, па
та ка ко га ќе ви дат ко ки чи ња и ка чун -
ки ве лат: еве дош ла про лет. Овие
вред ни пен зи о нер ки ве лат де ка про -
да ва ат за тоа што са ка ат во се кој дом
да вне сат ра дост, нас ме вки и уба ви -
на, при тоа се дру жат и си ги ис пол ну -
ва ат де но ви те. Цве ќар ки те Бо тка,
Сев да и Мла ден ка ги поз на ва це ла -
та на сел ба, поз на ти се осо бе но ме -
ѓу пен зи о не ри те би деј ќи учес тву ва -
ат и во не кои пен зи о нер ски актив -
но сти што ги ор га ни зи ра ЗП-Ки се ла
Во да.                   В. То па лов ска

ЗП-КИСЕЛА ВОДА 
Про да вач ки те на цве ќе
од на ше то па зар че
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Акти вот на пен зи -
о нер ки при ЗП-Ге вге -
ли ја ор га ни зи ра ше ед -
нод нев на ек скур зи ја
со акти ви те од ЗП-Ва -
лан до во, ЗП-До јран и
ЗП-Бог дан ци. На
30.9.2018 го ди на, гру -
па од око лу 70 пен зи -
о не ри при стиг наа на
ло ка ли те тот Смрд ли ва
Во да. Вре ме то бе ше
са мо ка ко што мо же
да се по са ка. Сон че -
ви те зра ци се про би ваа низ ви со ки те да бо ви дрв ја. Цел та на оваа ед нод нев на
ек скур зи ја бе ше дру же ње и нат пре вар во пра ве ње па ла чин ки. Пен зи о нер ки те
пред од мо ра ли ште то на ЗП-Ге вге ли ја ги поз дра ви ја пре тсе да те лот Ве лин Стој ме -
нов и пре тсе да тел ка та на Акти вот, Јан ка Узу но ва. По тоа од еки пи те беа на пра ве -
ни па ла чин ки те кои тре ба ше да би дат де гу сти ра ни. Има ше ин те рес ни вку со ви и
де ко ра ции, а нат пре ва ру вач ки те и пуб ли ка та имаа мож ност да ги про ба ат и да
ужи ва ат во дру же ње то. 

На кра јот, жи ри-ко ми си ја та ги прог ла си си те еки пи за по бед ни ци и си те беа на -
гра де ни со кни га и скро мен су ве нир. По тоа во ве се ла ат мо сфе ра пен зи о нер ки те
ужи ваа во пре крас но то вре ме, чи сти от воз дух и уба ви ни те на пла ни на та Ко жув. Дру -
же ње то за вр ши во поп лад нев ни те ча со ви. Спо ред пре тсе да тел ка та на Акти вот при
ЗП-Ге вге ли ја, тоа ќе ста не тра ди ци о нал но во на ред ни те го ди ни.                                           Ј. У 

Оп штин ско то здру же ние на пен зи -
о не ри те од Ло зо во, по по вод вер ски от
праз ник Па ра ске ва – Пе тков ден, на
27.10.2019 го ди на бе ше до ма ќин на
по ве ќе здру же ни ја на пен зи о не ри кои
за ед но со мес но то на се ле ние во цр -
ква та „Пе тко ви ца“ го од бе ле жаа овој
го лем вер ски праз ник.

Отка ко беа прос ле де ни вер ски те
оби чаи во цр ков ни от храм, че сти тки за
праз ни кот до мес но то на се ле ние и го -
сти те упа ти пре тсе да те лот на ОПЗ Ло -
зо во, Ма ри ја Мо нев ска. Таа им по са -

ка топ ло до бре дој де на пен зи о не ри те
од ЗП-Све ти Ни ко ле, ЗП-Ве лес, ЗП-Кра -
то во, ЗП-Кри ва Па лан ка, ЗП-Про би -
штип, ЗП-Зле то во, ЗП-Ку ма но во, ЗП-
Штип, ЗП-Ко ча ни, ЗП-Ма ке дон ска Ка -
ме ни ца, ЗП-Но во Се ло, ЗП-Ѓор че Пе -
тров-Скоп је, ЗП-Бу тел-Скоп је, Здру же -
ние на ин ва ли ди пен зи о не ри од Ве лес,
Здру же ние на ин ва ли ди пен зи о не ри
од Ку ма но во, Здру же ние на ин ва ли ди
пен зи о не ри од Стру ми ца, Здру же ние
на ин ва ли ди пен зи о не ри од Све ти Ни -
ко ле и дру ги.

На при сут ни те им се обра ти и гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Ло зо во,
Ацо Вел ков ски, кој им го че сти та ше
праз ни кот на си те. Тој во сво е то обра -
ќа ње ја истак на важ но ста на пен зи о -
не ри те во це ло куп ни от про цес на од -
ви ва ње на жи во тот во др жа ва та, па и
во Ло зо во, и ве ти де ка ка ко гра до на -
чал ник ќе се за ла га за ни вен по ква ли -
те тен жи вот.

Овој убав ден осо бе но праз ни чен
го на пра ви и при сус тво то на се кре тар -
ка та на ИО на СЗПМ, Мен ка Те мел ков -
ска, ка ко и при сус тво то на фран цу ски -
от ам ба са дор Кри сти јан Ти мо ние.

Мно гу број ни те го сти беа пос лу же -
ни со цр ко вен ру чек. Нај среќ ни беа
пен зи о не ри те од ЗП-Зле то во, ка ко ово -
го диш ни ку мо ви, а за ид на та го ди на
кумс тво то ќе го има ЗП-Бу тел. На кра -
јот се ка ко де ка не изо ста наа и му зи ка -
та и оро то. Од ова за ед нич ко дру же ње
си те си за ми наа за до вол ни и со нас -
ме вка на ли це то                         .        М. М.

По 87 го ди ни од те рен ски те истра -
жу ва ња на ма ке дон ско то По ре че во
ми на ти от век, пол ски от ет но лог Јо зеф
Обремб ски „се вра ти“ на ме сто то на
на ста нот, во оп шти на та Ма ке дон ски
Брод.

По по вод 11 Октом ври - Де нот на
ма ке дон ско то во ста ние, во До мот на
кул ту ра та во Ма ке дон ски Брод, пред
мно гу број на та пуб ли ка, ме ѓу кои и го -
лем број пен зи о нер ки и пен зи о не ри,
на 10 октом ври 2019 го ди на бе ше
отво ре на из лож ба та на фо то гра фии
„По ре ча ни те во 1932/1933 го ди на“
низ об је кти вот на ет но граф ска та до -
ку мен та ци ја на Јо зеф Обремб ски. На
све че ни от чин при сус тву ваа и свое
при год но обра ќа ње имаа Вој ци ех Ти -
цињ ски - ам ба са дор на Ре пуб ли ка Пол -
ска во Скоп је со со пру га та, прет став -
ни ци од Му зе јот на Ма ке до ни ја, Ми -
ни стерс тво то за кул ту ра и од Ин сти ту -
тот за ста рос ло вен ска кул ту ра од При -
леп. Из лож ба та за отво ре на ја прог ла -
си Жи вко Сил ја но ски, гра до на чал ни -
кот на оп шти на та Ма ке дон ски Брод.

Автор ка на из лож ба та е про фе сор -
ка та Ана Ен гел кинг од Пол ска та ака -
де ми ја на на у ки те. 

Из лож ба та е до на ци ја од Aмба са -
да та на Пол ска на оп шти на та Ма ке -
дон ски Брод, а ќе би де ло ци ра на во
До мот на кул ту ра во Ма ке дон ски Брод.

Јо зеф Обремб ски ги про у чу вал и

до ку мен ти рал се којд нев ни от, обред -
ни от и ре ли ги оз ни от жи вот, ми то ло ги -
ја та, фолк ло рот, на род на та ме ди ци на
и ма ги ски те ри ту а ли, а ис пи ту вал и ка -
ко во со ци о е ко ном ски те ус ло ви во то -
гаш на Ма ке до ни ја функ ци о ни ра ло го -
ле мо то па тријaрхал но се мејс тво.

Ка ко ре тко кој друг стран ски на уч -
ник од пер и о дот пред Вто ра та свет ска
вој на го ко ри сти на ци о нал но то име на
Ма ке дон ци те. Тој пи шу ва за ма ке дон -
ски от ја зик, за ма ке дон ска та кул ту ра,
ма ке дон ски те цр кви и слич но. Пи шу -
ва ка ко се чув ству ва ле не го ви те ин -
фор ма то ри и на ро дот во По ре че и на
ка ков на чин ги изра зу ва ле сво и те на -

ци о нал ни опре дел би. 
На си те што вло жи ле го лем труд,

за ла га ње и упор ност, за при стиг ну ва -
ње то на за о став шти на та од ма ке дон -
ски те ма те ри ја ли на Обремб ски во на -
ша та зем ја и во оп шти на та Ма ке дон -
ски Брод, ди ре ктор ка та на До мот на
кул ту ра та, Ми ле на Стој че ска, им вра -
чи бла го дар ни ци, а на ам ба са до рот
Ти цињ ски му по да ри и вред на ико на.

Мно гу ми на од нај ста ри те по се ти -
те ли на из лож ба та ни рас ка жаа де ка
пре ку из ло же ни те фо то гра фии се по -
тсе ти ле на пред ци те од се меј на та ло -
за од ко ја по тек ну ва ат. 

М. Трен ко ски

Ми ни стерс тво то за кул ту ра, на
поз на ти от стру шки пи са тел и ли ко -
вен умет ник пен зи о не рот Ди ми трие
Ду ра цов ски му до де ли др жав на на -
гра да ка ко нај ви со ко приз на ние за
жи вот но де ло од об ла ста на кул ту ра -
та и умет но ста.

На гра да та му бе ше вра че на на 11
октом ври 2019 го ди на, во Со бра ни е -
то на Р Ма ке до ни ја, а од стра на на пре -
тсе да те лот на од бо рот за до де лу ва ње
на гра ди, Дра ги Ѓор ѓи ев. На до де лу ва -
ње то на др жав на та на гра да при сус -
тву ваа пре ми е рот Зо ран За ев, по ве -
ќе ми ни стри и за ме ни ци-ми ни стри,
умет ни ци, ака де ми ци, акте ри...

За стру шки от ли ко вен умет ник и
про зен автор Ди ми трие Ду ра цов ски
во на ша та по ши ро ка јав ност, ду ри и
во онаа кул тур на та, ре тко кој знае. Тоа
се ка ко не е слу чај но, би деј ќи Ду ра цов -
ски е нај скром ни от и нај а но ним ни от
пи са тел и тво рец. Иа ко е автор на по -
ве ќе од два е се ти на чу дес ни и фан таз -
ма го рич ни плат на што би чи не ле чест
на се ко ја ко лек ци ја или му зеј ска по -
ста вка, на по ве ќе проз ни тек сто ви на
кои ни ка ков про ток на вре ме то ни што
не им мо же – тој про дол жу ва да жи вее
и ра бо ти во Стру га, не из ле гу ва од сво -
јот ро ден град, не ба ра приз на ни ја и
не пре тен ди ра на ка ква би ло про мо -

тив на или дру га сла ва. Со го ди ни и де -
це нии Ду ра цов ски истра ју ва во сво јот
молк и во сво јот бо гат вна тре шен жи -
вот во кој не ма до стап за си те љу бо -
пит ни ци, убе ден де ка лич ни от и ин те -
ле кту ал ни от ин те гри тет за се кој чо век,
за тво ре цот, е не што по бит но од се ко -
ја про мо тив на вре ва и се кој ме ди ум -
ски ча лам. 

За тоа Ду ра цов ски жи вее и ра бо -
ти ка ко иск лу чи тел но пов ле чен и
скро мен чо век и тво рец и са мо по -
не ко гаш, мош не ре тко, се ог ла су ва
во јав но ста.

Уба во е чув ство то ко га гле да ме де -
ка на гра ди те за вр шу ва ат во зас луж ни
ра це. Че сти тки до ли те ра тот и ли ко вен
умет ник Ди ми трие Ду ра цов ски.

С. Ку ку не шо ски

ЗП-СТРУГА
Ди ми трие Ду ра цов ски до бит ник на др жав на та
на гра да за жи вот но де ло „11 Октом ври“

МАКЕДОНСКИ БРОД

Из лож ба „По ре ча ни те во 1932/1933 го ди на“

ЗП-ЛОЗОВО

Пен зи о нер ско дру же ње за Пе тков ден

Спо ред усво е ни от план на ко ми си ја та за
спорт и ре кре а ци ја на Здру же ни е то на во е -
ни пен зи о не ри, на 20.10.2019 го ди на бе ше
ре а ли зи ран ед нод не вен ре кре а ти вен из лет
низ Источ на Ма ке до ни ја, по точ но во Ма ле -
ше ви ја та. Па ту ва ње то, кое бе ше оце не то ка -
ко мно гу ус пеш но, кај учес ни ци те, а осо бе -
но кај оние кои по тек ну ва ат од овие кра и -
шта пре диз ви ка до бро рас по ло же ние, зго -
ле ме на енер ги ја, емо тив ни чув ства и вра -
ќа ње на се ќа ва ња та од пред по ве ќе де це -
нии.

Бес пре кор на та под го то вка и ор га ни за -
ци ја на па ту ва ње то им бе ше до ве ре на на се -
кре та рот на здру же ни е то Ефтим Ми шов ски
и на пре тсе да те лот на ко ми си ја та за спорт и
ре кре а ци ја До бре Ефре мов ски, кои не ште -

деа енер ги ја и труд чле но ви те на здру же ни -
е то да се чув ству ва ат рас по ло же но и да би -
дат ин фор ми ра ни за ге о граф ски те, исто ри -
ски те, де мо граф ски те, ту ри стич ки те и еко -
ном ско-сто пан ски те ка ра кте ри сти ки на Ма -
ле ше ви ја та и на на се ле ни те ме ста и ло ка -
ции кои беа по се те ни, со што во це лост бе -
ше ре а ли зи ра на цел та на па ту ва ње то.

Нај пр вин го по се ти ја ту ри стич ко-уго сти -
тел ски от ло ка ли тет „Бе ла Во да“ во бли зи на
на Бе ро во, кој пле не ше со сво ја та уба ви на,
по што гру па та се упа ти во мес но ста „Ба чи -
ла Кле па ло“, ка де што учес ни ци те се за поз -
наа со но во из гра де ни от гра ни чен пре мин
„Кле па ло“ во чи ја око ли на го до жи ве а ја есен -
ски от пеј заж во пре крас но то сон че во вре -
ме. По тоа го по се ти ја пре крас но то Бе ров ско

Езе ро со хо тел ско-ту ри стич ки от комп лекс „Ау -
ро ра“. Сèшто се сме та ше де ка тре ба да оста -
не во по дол го се ќа ва ње бе ше за бе ле же но
и до ку мен ти ра но со фо то гра фи ра ње од стра -
на на учес ни ци те на па ту ва ње то.

И по крај бо га та та аген да за ис пол ну ва -
ње на про гра ма та на са мо то па ту ва ње, се
нај де и вре ме на кра јот на овој пре кра сен

ден за дру же ње во ре сто ра нот на ЗП-Бе ро -
во. За ре а ли за ци ја та на ус пеш но то и без бед -
но па ту ва ње се по гри жи, по крај ор га ни за то -
ри те, и во за чот на авто бу сот од ЈСП „Скоп -
је“, кој со сво јот про фе си о на лен од нос и без -
бед но во зе ње при до не се кон оп што то по зи -
тив но рас по ло же ние.

М. Ги ра со ва

Не за бо ра вен из лет во Ма ле ше ви ја та
ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЕНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ

ЗП-ГЕВГЕЛИЈА
Смрд ли ва Во да - пре крас но ме сто за дру же ње
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Ку ли нарс тво то е за на -
ет ка ко и се кој друг. Единс -
тве но што за же ни те тоа
нај че сто е се којд нев на и
не баш за бав на об вр ска.
Но ко га го тве ње то е хо би,
то гаш тоа мо же да би де
из вор на ин те рес на за ба -
ва и по сто ја но уче ње, а за
го тва чот Диц ко тоа бе ше
и е и ра бо та и за ба ва во
исто вре ме. На мно гу ми -
на ќе им зву чи не ве ро јат -
но, но тој поч нал да го тви
уште од 9-го диш на во -
зраст, а пр во то ја де ње
кое го под го твил би ло су -
па со јај ца. За сè бил ви -
но вен не го ви от брат, кој
до де ка ро ди те ли те ра бо -
те ле во по ле то, на по ма -
ли от брат му здо де а ло да
ја де са мо ка ча мак, па ре -
шил сам да зго тви не што!

- Се се ќа вам де ка ста вив не кол ку раз лич ни со -
стој ки во тен џе ре то, кои ги нај дов во до ла пот, и су -
па та бе ше го то ва за 15 ми ну ти, а јас од тој мо мент
зна ев со што ќе се за ни ма вам во жи во тот - ја поч -
ну ва сво ја та ку ли нар ска при каз на Ди ми три је Цр -
вен ков ски, се ко гаш нас ме а ни от 86-го ди шен де -
мир хи сар ски пен зи о нер, а во не го ва та Со пот ни -
ца поз нат ка ко го тва чот  Диц ко.

Ро ден е во 1933 год. во исто и ме но то се ло,
ка де што го за вр шу ва ос нов но то ве чер но обра -
зо ва ние. Вед наш по тоа за ми ну ва во вој ска, во
Ва раж дин, ка де што ги на у чу ва и усо вр шу ва го -
твач ки те ве шти ни и го твач ки от за на ет. По отс -
лу жу ва ње то на во е ни от рок, кра тко се за ни ма -
ва со зем јо делс тво, а по тоа се вра бо ту ва во под -
виж на та куј на во ГП „Бе тон“, ка де што прв пат
за поч ну ва про фе си о нал но да го по ка жу ва ку ли -
нар ски от та лент, а по отво ра ње то на руд ни кот
во Со пот ни ца, це ли 30 го ди ни, до пен зи о ни ра -
ње то, ра бо ти ка ко го твач.

- Се ко ја ра бо та е средс тво за ос тва ру ва ње на
еден дел на се кој од нас. За ме не тоа бе ше го тве -
ње то. До ма нон стоп се вр ткав во куј на та, по ма гај -
ќи и на мај ка ми. Се ка ко, ни кој од мо и те бли ски
то гаш не ни прет по ста ву ва ше де ка ку ли нарс тво -
то ќе ми би де жи вот на про фе си ја - ве ли Диц ко. 

Ка ко ку ли нар во руд нич ки от ре сто ран го твел
за 200 вра бо те ни, а имал мож ност да го тви и за
то гаш ни те ви со ки по ли тич ки функ ци о не ри ка ко
Зла те Би ља нов ски, Ни ко ла Мин чев и дру ги.

- Уште во тоа вре ме ра бо тев во нај со вре ме но
опре ме на куј на по си те стан дар ди, а го твев по два

обро ка днев но, ру чек и ве че ра. Се ко гаш го твев
по ме ни кое го под го тву вав еден ме сец прет ход -
но, во кое нај за ста пе ни беа тра ди ци о нал ни те ма -
ке дон ски ја де ња, а ед наш не дел но, на ба ра ње на
са ми те ра бот ни ци, за дол жи тел но го твев гу лаш на
де мир хи сар ски на чин, со све жо мла до те ле шко
ме со и мно гу су ви за чи ни, гар ни ра но со пи ре од
ком пир - рас ка жу ва Диц ко. 

Еден од не го ви те спе ци ја ли те ти по кои бил поз -
нат би ла и му са ка та, ко ја најм но гу ја бен ди су ва -
ле ар ми ски те ге не ра ли од не ко гаш на та Тре та ар -
ми ска об ласт, кои ре дов но до а ѓа ле на во е ни веж -
би во око ли на та на Де мир Хи сар. 

Ина ку, Диц ко ве ли де ка ра бо та та во куј на е
мош не на пор на, за тоа што ба ра мно гу го ле ма
по све те ност, а спо ред не кои истра жу ва ња при -
па ѓа во три те нај стрес ни про фе сии во све тот.
По крај про фе си о нал ни от ан гаж ман во руд ни -
кот, Диц ко во сло бод но то вре ме го твел и на
свад би, кои во тоа вре ме се пра ве ле до ма, а
не нап ла ќал би деј ќи тоа би ло не го ви от дар за
мла ден ци те. 

Де нес, и во овие пен зи о нер ски де но ви знае
и да зго тви не што, но са мо за куќ на та сла ва Св.
Ни ко ла, а ме ни то го пра ви не го ва та со пру га Ва -
сил ка. 

На кра јот, Диц ко, им по ра чу ва на си те мла -
ди го тва чи мно гу да учат и да ра бо тат, да ги по -
ме сту ва ат гра ни ци те на го тве ње то со под го то -
вка на ја де ња од раз лич ни свет ски куј ни, но ни -
ко гаш да не ја за бо ра ва ат тра ди ци о нал на та ма -
ке дон ска куј на.                                З. Сте ва нов ски

Во при леп ски от дом за ста ри ли ца „Ки ро Кр сте ски-Плат ник“ од го ди на на го ди на, или по точ но
од ме сец на ме сец се по до бру ва ат ус ло ви те за око лу 140-те ко рис ни ци. Со по мош на до на ции од
до маш ни и стран ски фон до ви, по мош од ло кал на та са мо у пра ва, а и од Вла да та по сто ја но се ин -
ве сти ра во по до бру ва ње на ус ло ви те во овој дом, чиј што ка па ци тет е 151 ли це.

Еве ед на го ди на отка ко јас сум ра ко во ди тел на оваа мош не зна чај на уста но ва за ста ри те ли -
ца не са мо од гра дот ту ку и од окол ни те на се ле ни ме ста од при леп ска та и од дру ги те оп шти ни, ре -
чи си се кој ме сец се ин ве сти ра и се ре а ли зи ра ат одре де ни актив но сти - ве ли в.д. ди ре кто рот на до -
мот за ста ри ли ца, Ми ки Кр стев.

За шти те ни ци те на овој дом се за дол же ни 43 вра бо те ни кои по сто ја но се гри жат за здрав је то,
хи ги е на та, хра на та и за сèшто е по треб но за ед на ва ква ин сти ту ци ја. Спо ред збо ро ви те на в.д. ди -
ре кто рот Кр стев, во оваа те ков на го ди на е на ба ве на но ва ин ду стри ска ма ши на за пер е ње али -
шта со ка па ци тет од 25 ки ло гра ми, чи ја вред ност е над 550 ил ја ди де на ри. Средс тва та за на ба -
вка та на оваа ма ши на се обез бе де ни од уста но ва та, од ка ко што се ве ли до ма ќин ско то ра бо те -
ње на ра ко вод ни от ка дар во до мот. По тоа, од блок до на ции во вред ност од 160 ил ја ди де на ри е
на ба ве на ин ду стри ска ма ши на за ми е ње са до ви со три ми ну тен цик лус на ми е ње на при бо рот за
ја де ње. По ве ќе од 230 ил ја ди де на ри ќе би дат обез бе де ни за на ба вка на ма ши на за су ше ње али -
шта со ка па ци тет од 23 ки ло гра ми. За оваа ма ши на ве ќе е пот пи шан до го вор и на ско ро се оче -
ку ва неј зи на та ис по ра ка. Ин те рес но е и тоа де ка во овој дом се во ди сме тка и за по до бру ва ње на
ус ло ви те за пре стој и жи вот на шти те ни ци те, а исто та ка и за на ма лу ва ње на средс тва та за по го -
ле ма енер гет ска ефи кас ност на це ли от об јект со кој рас по ла га уста но ва та. Ов де ве ќе се вр ши за -
ме на на вна треш на та и над во реш на та сто ла ри ја за што ќе би дат ин ве сти ра ни еден ми ли он де на -
ри, средс тва од блок до на ции. Со оваа ин ве сти ци ја ќе се из вр ши комп лет на за ме на на по стој на -
та др ве на сто ла ри ја, про зор ци вра ти, со но ва ПВЦ-сто ла ри ја ка де што се сме сте ни шти те ни ци те.
Со но ви алу ми ни ум ски про фи ли ќе би дат за ме не ти и стак ле ни те по вр ши ни од про сто ри и те за од -
мор и ре кре а ци ја ка ко и за ме на на си те над во реш ни вра ти на об је ктот, со што ус ло ви те за жи вот
на шти те ни ци те зна чи тел но ќе се по до брат. 

И по крај огра ни че ни те средс тва со ко и што рас по ла га до мот, за ед но со ко ле кти вот, до ма ќин -
ски и од го вор но се за ла га ме на на ши те ко рис ни ци да им обез бе ди ме до сто инс тве на ста рост и
нор мал ни ус ло ви за нив но се којд нев но пре сто ју ва ње во на ша та уста но ва. Та ка, пре зе ма ме мер -
ки за ин ста ла ци ја на сиг нал ни апа ра ти за по вик на ме ди цин ски от пер со нал од си те со би во до мот,
по тоа ин ста ла ци ја за апа ра ти за сиг на ли зи ра ње на по жар, ка ко и де лум на са на ци ја на кри тич ни -
те ме ста на по кри вот на об је ктот. Раз мис лу ва ме, се раз би ра до кол ку обез бе ди ме средс тва, од кој
би ло и од ка ков би ло из вор да из вр ши ме мо ле ри су ва ње на це ли от об јект, ка ко и на ба вка на но -
ви ду ше ци - до да ва Кр стев.

К. Ри сте ски

Во Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ве лес се на о ѓа ат не кол -
ку по е ти кои со сво е то тво реш тво го збо га ту ва ат жи во тот на
пен зи о не ри те пре ку раз ни про мо ции, кон кур си и го сту ва ња
на по е ти и од дру ги гра до ви. 

Ед на ме ѓу нив е и На да Але ксо ска, ина ку про фе сор ка
по ма ке дон ски ја зик и ли те ра ту ра, ко ја до се га има из да де -
но пет кни ги, ме ѓу кои ед на мо но гра фи ја, две збир ки пес -
ни и две збир ки но ве ли.

На да Але ксо ска не е са мо пи са тел ка и по е те са, таа е
и пре ве ду вач ка на мно гу тек сто ви на ја зи ци од би вши те
ју гос ло вен ски про сто ри, но и од гер ман ски ја зик. Нај но -
во од неа е пре пе вот на пес на та „Оста не те ов де“ од Але -
кса Шан тиќ. Ја пра шав ме што ја инс пи ри ра ло да ја пре -
ве де те ток му оваа пес на. 

Од го во рот е мно гу ед но ста вен. И мо и те де ца се над вор од
та тко ви на та, за жал ка ко и мно гу дру ги. Нив но то за ми ну ва ње
е мно гу бол но за си те нас. Тоа и ни што дру го, а оваа пес на ка -
ко да е на пи ша на за ова вре ме – ни ре че На да.

Еве дел од пре пе вот на пес на та:

ЗП-ВЕЛЕС

Збор-два со по е те са та На да Але ксо ска
ОСТАНЕТЕ ОВДЕ 

Оста не те ов де! Сон це то на ту ѓо то не бо
не ма да ве грее ка ко што ова грее.
Горч ли ви се та му за ла ци те на ле бот твој,
ка де не маш брат и ни кој свој.

Од сво ја та мај ка кај по до бра има?
А мај ка е зем ја та на ша.
Фр ле те пог лед по ри до ви си ви,
гро бо ви те на пред ци те се во си те ни ви.

За оваа зем ја тие беа хе рои
и при мер ка ко таа се бра ни.
Во оваа зем ја оста не те и вие,
оста не те во неа спло те ни и збра ни.
............
Ов де се кој брат ски ве поз дра ву ва,
во ту ѓи на за вас пе лин цве та.
За овие пла ни ни сè ве вр зу ва,
и име и ја зик и брат ство и кр вта све та.

Оста не те ов де! Сон це то на ту ѓо то не бо
не ма да ве грее ка ко што ова грее!
Горч ли ви се та му за ла ци те на ле бот твој
ка де брат не маш и ни кој свој.

Ана ста си ја Мој со ва

ЗП-ПРИЛЕП

Во до мот за ста ри ли ца 
се по до бру ва ат ус ло ви те 

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Вкус ни те ман џи на го тва чот Диц ко 


