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По чи ту ван пре тсе да те ле, ка ко што
е поз на то, Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри на Ма ке до ни ја е нев ла -
ди на, не по ли тич ка и мул ти ет нич ка ор -
га ни за ци ја соз да де на да ги шти ти пра -
ва та на оваа нај го ле ма асо ци ја ци ја
во ко ја чле ну ва ат око лу 260.000 пен -
зи о не ри. Што има но во на овој план?

По крај те ков ни те актив но сти што
во кон ти ну и тет се од ви ва ат ве ќе се -
дум де це нии, по сто ја но има ме и но ви
актив но сти и про е кти. Зна чај но е тоа
што во ми на та та го ди на и по крај зго -
ле ме ни те актив но сти со до ма ќин ско
ра бо те ње ос тва рив ме по го ле ми при -
хо ди, а рас хо ди те се на ма ле ни. Тој
тренд оче ку вам да про дол жи и во те -
ков на та 2018 го ди на, од нос но до кра -
јот на че ти ри го диш ни от ман дат на се -
гаш но то ра ко водс тво.

Во мо мен тов нај а кту ел но е да ги
да де ме сво е то мис ле ње и при до нес
во вр ска со пред ло же ни те мер ки за
са ни ра ње на ПИОМ, би деј ќи ние ка -
ко ор га ни за ци ја сме за ин те ре си ра ни
за се гаш ни те, но и за ид ни те пен зи о -
не ри.

Мо е то сог ле ду ва ње за оваа проб -
ле ма ти ка го из не сов уште при кра јот
на ми на та та го ди на, при што наг ла сив
де ка Вла да та тре ба да се гри жи за до -
сто инс тве на пен зи ја на се гаш ни те и
на ид ни те пен зи о не ри. Зго ле му ва ње -
то на ста рос на та гра ни ца за оде ње во
пен зи ја најм но гу ќе ги по го ди ра бот -
ни ци те од тру до ин тен зив ни те гран ки
ка ко и сте чај ци те кои се гаш ни те ус ло -
ви за пен зи о ни ра ње ги че ка ат со не -
тр пе ние. Ре ше ние за одр жу ва ње на
пен зи ски от фонд тре ба да се ба ра во
зго ле му ва ње на бро јот на вра бо те ни -
те во на ша та зем ја и на пла ти те на оси -
гу ре ни ци те, ка ко и во за јак ну ва ње то
на еко но ми ја та. Со тоа ќе се зго ле ми
и при ли вот на по треб ни те средс тва во
Фон дот на ПИОМ. Се га, 1,9 оси гу ре -
ни ци обез бе ду ва ат средс тва за пен -
зи ја на еден пен зи о нер, што не е до -
вол но. Од таа при чи на, за ре дов на исп -
ла та на пен зи и те се ко ри стат и бу џет -
ски средс тва. При тоа тре ба да се има
пред вид и по да то кот де ка до се га ре -
чи си ни ту ед на зем ја од на ши от ре ги -
он не ма зго ле му ва ње на ста рос на та
гра ни ца за оде ње во пен зи ја на 67 го -
ди ни. Зго ле му ва ње то на во зра ста во
Хр ват ска се пла ни ра ду ри од 2030 го -
ди на, во Цр на Го ра за ма жи те од 2025,
а за же ни те од 2041 го ди на. Слич ни
та кви се сог ле ду ва ња та и во Ср би ја. 

Во со ци јал на др жа ва ка ко што е
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, исто та ка, тре -
ба да се во ди сме тка и да не се зго ле -
му ва ја зот по ме ѓу нај ни ска та и нај ви -
со ка та пен зи ја.

Ва ши те мис ле ња и пре по ра ки се
ре ле вант ни, би деј ќи се ре зул тат на зна -
е ња и искус тва со бра ни низ го ди ни те.
При ре ша ва ње на овој проб лем си гур -

но ќе ги има ат пред вид ин сти ту ци и те
во др жа ва та што се за ни ма ва ат со овој
проб лем. Ова е во вр ска со ид ни те, а
што Ве пре о ку пи ра во мо мен тов Вас
лич но, но и Со ју зот со пра ва та на се -
гаш ни те пен зи о не ри?

По крај гри жа та за нив ни от стан -
дард и со жи вот, еден од на ши те при о -
ри те ти на што сме фо ку си ра ни е 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. Ини ци ја -
ти ва од на ша стра на е да де на уште
пред три го ди ни, но не е ни што на пра -
ве но на тој план, нај ве ро јат но, спо ред
ме не, за ра ди слу чу ва ња та во др жа ва -
та. И по на та му ба ра ме др жа ва та да
до не се еден ва ков за кон со цел одре -
де ни ра бо ти во вр ска со пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја
да би дат на ни во кое оваа по пу ла ци ја
го зас лу жу ва. За да се осо вре ме нат
ини ци ја ти ва та и пред ла га ње то за до -
не су ва ње за кон за пен зи о нер ско ор -
га ни зи ра ње, ИО на СЗПМ фор ми ра -
ше ра бот на гру па ко ја на ско ро ќе за -
се да ва, би деј ќи сме та ме де ка одре -
де ни ра бо ти се ме ну ва ат, ка ко и сé во
др жа ва та. Тек стот што таа ќе го уточ -
ни и пре ци зи ра ќе го разг ле да Прав -
но-еко ном ски от фо рум и ќе би де одо -
брен од из врш ни от од бор на СЗПМ.
Та ка сро че ни от ини ци ја ти вен текст ќе
би де до ста вен до здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те член ки на Со ју зот, на јав на
рас пра ва. По тоа, ИО на СЗПМ ќе ги
разг ле да за бе ле шки те од јав на та рас -
пра ва и ко неч ни от текст на ини ци ја -
тив ни от пред лог-за кон за пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње во Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја ќе би де до ста вен до МТСП за
на та мош на прав на про це ду ра.

По крај за ко нот, мо рам да ги спом -
нам и гор ли ви те проб ле ми со ле ко ви -
те, со по ме сту ва ње на гра ни ца та за
ле ку ва ње без пар ти ци па ци ја, за пре -
во зот на пен зи о не ри те во Скоп је и во
нив ни те ма тич ни гра до ви, инк лу зи ја -
та од нос но вклу че но ста на пен зи о не -
ри те во си те об ла сти на оп штес тво то
и дру го. 

По крај за овие ра бо ти кои ги на -
бро ја вте, факт е де ка Со ју зот се гри жи
и за за чу ву ва ње на пси хич ко то и фи -
зич ко то здрав је на сво и те чле но ви. Ка -
же те ни не што по де тал но за актив но -
сти те на овој план. Си гур но и оваа го -
ди на ќе има и фолк лор ни ре вии и
спорт ски нат пре ва ри.

Ќе има. Ре ги о нал ни те ре вии на
пес на, му зи ка и игри ќе се одр жат во
април и мај, а ре пуб лич ка та на 5 ју ни
оваа го ди на во Скоп је. Ре ви и те се пен -
зи о нер ски от при до нес во за чу ву ва ње
на на ши те ко ре ни и иден ти тет, па ако
са ка те и на име то. Кај нас е во о би ча -
е но да ја по чи ту ва ме раз лич но ста. Кај
нас не ма ва ши и на ши пес ни, ора и
оби чаи. Си те сме ед на кви на тој план,
а раз лич но ста ја тре ти ра ме ка ко на -
ше кул тур но бо гат ство со ка кво ре тко
кој мо же да се по фа ли на Бал ка нот и
во Евро па. Од не су ва ње то на лу ѓе то од
тре та та жи вот на до ба тре ба да е при -
мер за пом ла ди те ге не ра ции. 

Што се од не су ва до за чу ву ва ње
на фи зич ко то здрав је и кон ди ци ја та
на при пад ни ци те од тре та та до ба, и
оваа го ди на ќе има Ре ги о нал ни
спорт ски нат пре ва ри, а нај до броп -
ла си ра ни те ќе се нат пре ва ру ва ат на
на ша та спорт ска Олим пи ја да што ќе
се одр жи на е сен. 

За се то ова што го ка жу ва те, но и
за дру ги ра бо ти кои се слу чу ва ат во
Со ју зот и здру же ни ја та, ин фор ми ра ни
ли се Ва ши те чле но ви?

На ин фор ми ра ње то обр ну ва ме
осо бе но вни ма ние. Тоа се ре а ли зи ра
пре ку на ши те гла си ла „Пен зи о нер
плус“, кој из ле гу ва во 6.000 при ме ро -
ци и е еден од нај чи та ни те во мо мен -
тов, ка ко и пре ку „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“, при лог во вес ни кот „Но ва Ма -
ке до ни ја“ и стра ни ца та за пен зи о не -
ри во „КОХА“, вес ни ци со кои има ме
по ве ќе го диш на од лич на со ра бо тка.
Си те по важ ни сед ни ци ги об ја ву ва ме
со текст и сли ка во овие гла си ла, но и
на на ша та ин тер нет-стра ни ца. За нас
на пи си се об ја ву ва ат и во вес ни кот
„Ма ке до ни ја“, кој се из да ва во То рон -
то, Ка на да, а се чи та во Ав стра ли ја,
Аме ри ка и во Евро па. 

Ко га сме кај ин фор ми ра ње то са -
кам уште не што да до да дам, ка ко но -
ви нар по во ка ци ја со го ле мо искус тво
во си те ме ди у ми, и во пи ша ни те и во
еле ктрон ски те. 

Во пос лед но вре ме сé по ве ќе се
по ја ву ва ат не ви сти ни ти ве сти, кои не
се ба зи ра ат на под ла бо ко истра жу ва -
ње и на про ве ру ва ње на фа кти те. Тоа
не е до бро. Све тот поч на да ре а ги ра
на раз ни на чи ни за спре чу ва ње на
оваа по ја ва. Та ка тре ба да би де и кај
нас. Тре ба да се бо ри на ша та но ви -
нар ска фе ла за за чу ву ва ње на до сто -
инс тво то на про фе си ја та. Мо ра во ова
да се вклу чи и ЗНМ, па ако са ка те и се -
кој по е ди нец што се опре де лил да би -
де но ви нар. Но ви нарс тво то мо же мно -
гу да на пра ви. Мо же да би де ко ре ктор
на раз ни де ви ја ции, но мо же и да го
на со чи јав но то мис ле ње во по греш -
на на со ка. Не смее да доз во ли ме по -
ја ва на на ра ча но но ви нарс тво по ни -
ко ја ос но ва. Ви сти на та тре ба да би де
во дил ка на се кој но ви нар, се раз би -
ра, ка жа на на на чин кој не ма да вне -
се не мир кај кон су мен ти те, ту ку тре -
ба да да де об јас ну ва ње на ре ал но ста
со си те пред но сти и ма ни. 

Ка ко дол го го ди шен но ви нар и пен -

зи о нер ски акти вист за бе ле жу вам ши -
ре ње на мно гу лаж ни и тен ден ци оз ни
ве сти на со ци јал ни те мре жи. Пре ку на -
пи си и из ја ви на со ци јал ни те мре жи
се ши ри и го во рот на омра за, што во -
оп што не е до бро. Во Хр ват ска и во не -
кои дру ги зем ји ве ќе се во ве ду ва ат
мер ки и за ко ни за каз ну ва ње на лаж -
ни ве сти на Ин тер нет. За ова тре ба да
се раз мис лу ва и во на ша та др жа ва.

По чи ту ван пре тсе да те ле, во овие
бур ни вре ми ња ка ко се сна о ѓа Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја?

По мош ни се на ше то искус тво и на -
ша та му дрост. Се оби ду ва ме да се
спра ви ме со сé и об јас ну вај ќи ги де -
тал но не шта та да оп ста не ме. Се раз -
би ра де ка се ко гаш мо же да би де по -
до бро. Ид на та го ди на нé оче ку ва ат из -
бо ри. За таа цел до не сов ме на со ки
кои ќе по мог нат да ги из бе ре ме нај -
ква ли тет ни те ка дри без раз ли ка на
нив на та ин тим на опре дел ба на ко ја
пар ти ска оп ци ја се опре де ле ни. На со -
ки те не се ул ти ма тив на на ред ба, тие
се важ ни, за ед но со да де ни те ро ко ви
за вре мен ско усог ла су ва ње, бла го вре -
ме но да се из бе рат прет став ни ци те од
здру же ни ја та на пен зи о не ри те и да
мо же по тоа да се офор мат со бра ни е -
то и си те ор га ни и те ла на СЗПМ. Мно -
гу е важ но на со ки те да се при ме нат
за фер и де мо крат ски из бо ри, без пар -
ти ски вли ја ни ја, и да се за па зат пред -
ло же ни те тер ми ни. Пен зи о не ри те не
се апо ли тич ни, но на ше то од не су ва -
ње им пе ра тив но мо ра да би де та кво.
Мо ра да со ра бо ту ва ме со си те оние
кои се ре ле вант ни за нас пен зи о не -
ри те, за на ши те пен зии и дру ги бе не -
фи ции, би деј ќи е факт де ка во овие
бур ни вре ми ња еден од стол бо ви те во
се мејс тва та сме и ние пен зи о не ри те. 

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

РАЗГОВОР ЗА АКТУЕЛНАТА ПЕНЗИОНЕРСКА ПРОБЛЕМАТИКА СО ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЗПМ

Со ју зот се гри жи за се гаш ни те 
и за ид ни те пен зи о не ри

Ре ше ние за одр жу ва ње на
пен зи ски от фонд тре ба да се
ба ра во зго ле му ва ње на бро -
јот на вра бо те ни те во на ша -

та зем ја и на пла ти те на
оси гу ре ни ци те, ка ко и во за -
јак ну ва ње то на еко но ми ја та
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На 18.12.2017 го ди на, со бра ни е то на ОЗП-Бог -
дан ци ја одр жа сво ја та ре дов на сед ни ца. Освен чле -
но ви те на со бра ни е то, на сед ни ца та при сус тву ваа и
пре тсе да те ли те на раз гра но ци те од Ѓа во то, Сто ја ко во
и Се лем ли ја, ка ко и пре тсе да тел ка та на над зор ни от
од бор, Јор да на Ср бо ва. 

Пре тсе да ва чот Или ја Бој ков ја отво ри сед ни ца та
поз дра ву вај ќи ги при сут ни те и по са ку вај ќи им до бро
здрав је. 

Про гра ма та за 2018 го ди на, фи нан си ски от план, из ве шта јот од над зор ни от од -
бор ка ко и из ве шта јот за ра бо та та на из врш ни от од бор во 2017 го ди на на си те чле -
но ви им беа до ста ве ни во пис ме на фор ма за ед но со по ка на та за сед ни ца та. 

Пре тсе да те лот на из врш ни от од бор, Ди ми тар Чав да ров, на ку со ја образ ло жи про -
гра ма та и при о ри те ти те на актив но сти те во 2018 го ди на. Иста та бе ше при фа те на со
пред ло зи за до пол ну ва ње.  

Фи нан си ски от план за 2018 го ди на го образ ло жи кни го во ди те лот, кој истак -
на де ка исти от ја отс ли ку ва фи нан си ска та со стој ба на здру же ни е то и при хо ди те
и рас хо ди те. 

За из ве шта јот од над зор ни от од бор образ ло же ние под не се пре тсе да тел ка та Јор -
да на Ср бо ва, ко ја наг ла си де ка здру же ни е то во из ми на та та го ди на ра бо те ло до ма -
ќин ски и си те рас хо ди се по кри е ни иск лу чи во со фа кту ри и со фи скал ни сме тки. 

Пре тсе да те лот на ИО, Ди ми тар Чав да ров, го образ ло жи и из ве шта јот за ра бо та
на здру же ни е то во кој се по ме сте ни си те актив но сти на здру же ни е то во 2017 го ди -
на со наг ла ска и жел ба актив но сти те во 2018 да би дат по ма сов ни. 

По ис црп на та рас пра ва си те до ку мен ти беа при фа те ни.                                              Д.Ч.

Во чест на пра вос лав ни от праз ник
Све ти Три фун, Де нот на ло за ри те и ка то -
лич ки от  праз ник Све ти Ва лен тин - Де нот
на вљу бе ни те, во про сто ри и те на Цр ве -
ни от крст се одр жа ме ѓу ге не ра ци ска сред -
ба со подм ла до кот на Цр ве ни от крст и
Здру же ни е то на пен зи о не ри.   

На сред ба та нај пр вин се обра ти се -
кре та рот на Цр ве ни от крст, Бо јан Пе тру -
шев ски, кој се заб ла го да ри на ЗП-Ку ма -
но во што се ко гаш ги при фа ќа ва кви те
ме ѓу ге не ра ци ски дру же ња. Пот пре тсе -
да тел ка та на ЗП, Љу би ца Куз ма нов ска,
наг ла си де ка ова дру же ње се ма ни фе -

сти ра на по ве ќе по ли ња. 
По крај оваа ма ни фе ста ци ја, одр жав -

ме и ра бо тил ни ца со член ки те на здру же -
ни е то и подм ла до кот на Цр ве ни от крст,
ги учев ме да пле тат и да ве зат, а се одр -
жа и дво меч во шах. За ед но учес тву вав -
ме и на тур ни ри во шах што ги ор га ни зи -
рав ме во чест на Де нот на пен зи о не ри -
те - 20 сеп тем ври, по тоа по по вод Де нот
на за ги ну ва ње то на ле ген дар ни от ко ман -
дант Хри сти јан То до ров ски - Кар пош, по
по вод Де нот на МВР, на АРМ и на Цр ве -
ни от крст - ре че Куз ма нов ска. 

Таа збо ру ва ше и за Све ти Три фун,
Де нот на ло за ри те, ес на фи те, ме ан џи -
и те, ка ко и за оби ча и те по вр за ни со овој
праз ник.

По тоа бе ше пре зен ти ра на под го тве -
на та за ед нич ка про гра ма, а во ди тел ка -
та на про гра ма та да де кра тко из ла га ње
за Све ти Ва лен тин.

На кра јот си те учес ни ци раз и гра но
и рас пе а но го про дол жи ја за ед нич ко то
дру же ње. 

Стев чо Ки та нов ски

ЗП-КУМАНОВО

За ед нич ка прос ла ва на пен зи о не ри те 
со подм ла тка ри те на Цр ве ни от крст

ОЗП-БОГДАНЦИ

По сто јат за кон ски и под за кон ски про -
пи си за сме тко водс тве но то ра бо те ње и
по стои мо рал на об вр ска за на чи нот на
ко ри сте ње то на средс тва та во нев ла ди -
ни те ор га ни за ции ка ко што е СЗПМ во кој
има и ви сок етич ки од нос за от чет, транс -
па рент ност и ре ал ност во ра бо та та. Во
сог лас ност со до бра та ра бот на пра кти ка,
из врш ни от од бор на СЗПМ, на 16 фе вру -
а ри 2018 го ди на, одр жа про ши ре на сед -
ни ца. На днев ни от ред беа до ку мен ти зас -
но ва ни на на ве де ни те прин ци пи. Со сед -
ни ца та ра ко во де ше пре тсе да те лот на Со -
ју зот и на не го ви от из вр шен од бор, Дра -
ги Ар ги ров ски. Из врш ни от од бор ка ко
опе ра тив но те ло со ста ве но од прет став -
ни ци на здру же ни ја та на пен зи о не ри те
во Ма ке до ни ја под го тви зна чај ни до ку -
мен ти кои ќе би дат разг ле ду ва ни, ди ску -
ти ра ни и усво ју ва ни и на сед ни ца на со -
бра ни е то на СЗПМ, а усвои и до ку мен ти
кои се во не го ва над леж ност. Ко га се збо -
ру ва за ре ал ност во ра бо та та се ка ко зна -
ча ен по ка за тел за ус пе си те и проб ле ми -
те се со др жи ни те во го диш ни от из ве штај
за ра бо та та на Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја во 2017
го ди на. Ос но ва за овој из ве штај е про -
гра ма та за ра бо та ко ја бе ше до не се на
во де кем ври 2016 го ди на ка ко и актив -
но сти те ре а ли зи ра ни во СЗПМ и во здру -
же ни ја та во те кот на ми на та та го ди на. На
хар ти ја беа ста ве ни и по зи тив ни те ре зул -
та ти и про ја ве ни те проб ле ми за ос тва ру -
ва ње на це ли те за цр та ни во ста ту тот на
СЗПМ, кои прет ход но беа до ста ве ни до
чле но ви те на ИО. Пред учес ни ци те ос но -
ва та на овој из ве штај ја образ ло жи пот -

пре тсе да те лот на ИО, Сал тир Ка ров ски.
Из ве шта јот за ра бо та та на СЗПМ во

2017 го ди на е под го твен по со од вет на
по стап ка за да би де прег ле ден. По де лен
е во де ло ви во кои со од вет но се при ка -
жа ни по да то ци, ин фор ма ции и актив но -
сти - ре че Ка ров ски. 

Во ди ску си ја та се вклу чи ја по ве ќе
чле но ви кои да доа це лос на без ре зерв -
на под др шка на тек стот, но да доа и до -
пол не ни ја. По оваа точ ка ди ску ти раа:
Дра ги Ар ги ров ски, Ри сто Трај ко ски, Ди -
ми три ја Бо га ти но ски, Јо ван Ќир ко виќ,
Јор дан Ко ста ди нов, Мир ко Ма кре шан -
ски и Мен тор Ќо ку. Со вгра ду ва ње на до -
пол ну ва ња та из ве шта јот бе ше ед ног лас -
но усво ен.

Фи нан си ски от из ве штај за ос тва ру -
ва ње на фи нан си ски от план за 2017 го -
ди на и из ве шта јот на над зор ни от од бор
струч но ги образ ло жи пре тсе да те лот на
НО, Ми тре Сто ја нов ски.

Пла ни ра ни те актив но сти во 2017
имаа ре ал на фи нан си ска кон струк ци ја.
Тро шо ци те беа ор га ни зи ра ни та ка што
нај го ле ми за фа ќа ња се ре а ли зи ра ни за
функ ци и те на со че ни кон пен зи о нер ски -
те актив но сти: пр венс тве но за ре ги о нал -
ни те и ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му -
зи ка и игри, за пен зи о нер ска та спорт ска
Олим пи ја да и за ин фор ми ра ње то на пен -
зи о не ри те. Во ана ли за та, над зор ни от од -
бор кон ста ти ра це лос но за кон ско и ра -
ци о нал но фи нан си ско ра бо те ње на СЗПМ
во 2017 го ди на. Пре по ра чу вам членс тво -
то на СЗПМ и во здру же ни ја та по че сто и
по де тал но да се ин фор ми ра за фи нан си -
ски те те ко ви. На ра бо тил ни ца та со сме -

тко во ди те ли те се сог ле да ни не кои проб -
ле ми и не поз на ти ра бо ти во ра бо те ње то,
за што ќе би де по ба ра на по мош од фи -
нан си ски те ин сти ту ции. Над зор ни от од -
бор го при фа ти и из ве шта јот за по пи сот
ка ко со од ве тен и це ло сен - ре че Сто ја -
нов ски. 

По тоа беа до не се ни по ве ќе од лу ки
ме ѓу кои и од лу ка за усво ју ва ње на го диш -
на та сме тка за 2017 го ди на, од лу ка за из -
вр ше ни от по пис на имо тот на СЗПМ, од -
лу ка за фор ми ра ње ор га ни за ци ски од -
бор за ре пуб лич ка та и ре ги о нал ни те ре -
вии на пес на, му зи ка и игри и ре ги о нал -
ни те спорт ски нат пре ва ри, од лу ка за опре -
де лу ва ње здру же ни ја кои ќе би дат до ма -
ќи ни на ре ги о нал ни те ре вии и на ре ги о -
нал ни те спорт ски нат пре ва ри и од лу ка за
опре де лу ва ње средс тва за под др шка на
исти те. 

Врз ос но ва на про гра ма та за ра бо та
и во сог лас ност со до бра та пра кти ка во
СЗПМ, пос лед ни те го ди ни се опре де лу ва
по ед на об ласт со ко ја се обе ле жу ва го -
ди на та. За таа цел е до не сен про е ктот
„2018 - Го ди на на инк лу зи ја -вклу че ност“.
Про е ктот го образ ло жи пре тсе да те лот на
ко ми си ја та за здрав ство и со ци јал на по -
ли ти ка, д-р Сто јан че Сте фа но ски. 

Овој про ект во СЗПМ и во здру же -
ни ја та ќе би де во дил ка за ма сов ност,
ан га жи ра ност, во лон терс тво и актив но -
сти со ху ма ни та рен ка ра ктер - ре че Сте -
фа но ски. 

Се кре тар ка та на СЗПМ, Стан ка Трај -
ко ва, ка ко иде ен тво рец на овој про ект
го до об јас ни исти от и ре че де ка од не -
го ќе има ат при до би вки си те на си те ни -
воа. Во ди ску си и те со кои да доа це лос -
на под др шка на про е ктот учес тву ваа:
Мир ко Ма кре шан ски, Ѓор ге Ан до нов и
Ол га Но ва че ва.

На оваа сед ни ца, из врш ни от од бор
на СЗПМ до не се на со ки за из бо ри те во
Со ју зот и здру же ни ја та на пен зи о не ри во
2018/2019 го ди на. Об јас ну ва ње и под -
др шка на на со ки те да доа: Дра ги Ар ги ров -
ски, Стан ка Трај ко ва, Или ја Ада мо ски, Ри -
сто Трај ко ски, Стан ко Сип ко ски, Ѓор ги Се -
ра фи мов и Ри сто Фран гов, а исти те ед -
ног лас но беа усво е ни. Бе ше пре по ра ча -
но из бо ри те во здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те да се одр жат во пер и о дот од
1.12.2018 до 15.02.2019 го ди на, а во
СЗПМ до кра јот на март 2019 го ди на.

Или ја Гли го ров

ЗП-ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ

СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ 

От чет и транс па рент ност во ра бо та та

Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Ѓор че Пе тров во
со ра бо тка со ко ми си ја та за здрав ство и со ци ја ла кон
кра јот на 2017 и на по че то кот на 2018 го ди на по се ти
по ве ќе бол ни и из не мо ште ни ли ца - пен зи о не ри, чле -
но ви на здру же ни е то. Ме ѓу нив бе ше и пен зи о нер ка -
та Ма ри ја Ву ко виќ, ко ја има фра кту ра на кол кот и на
бут на та ко ска. Во 2016 го ди на исе из вр ше ни не кол ку
хи рур шки за фа ти за ра ди што бе ше не под виж на, но со
те кот на вре ме то Ма ри ја за креп на и де нес неј зи на та
здрав стве на со стој ба е по до бра. Ху ма ни сти, во лон те -
ри-пен зи о не ри од здру же ни е то ре дов но ја по се ту ва ат
и   ку пу ва ат на мир ни ци и ле карс тва и   по ма га ат во
се којд нев ни те по тре би. Во тоа најм но гу се истак ну ва
пен зи о нер ка та Ра да, неј зи на со се тка ко ја се којд нев -
но е при сут на во неј зи ни от дом из вр шу вај ќи ги не оп -
ход ни те по тре би. 

Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Ѓор че Пе тров, по -
крај ху ма ни тар ни те има и дру ги актив но сти. Та ка, во
со ра бо тка со Цр ве ни от крст на град Скоп је и „Хер ба -

лајф - здра ва ис хра на“ под ра ко водс тво на проф. д-р Дра ган Или ев ски, во раз гра но -
кот Да ме Гру ев бе ше одр жа но пре да ва ње за на чи нот на ис хра на од стра на на Ли ди -
ја Кр стиќ. Пре да ва ње то бе ше прос ле де но од го лем број пен зи о не ри. По пре да ва -
ње то бе ше ор га ни зи ра но ме ре ње на те жи на та, при сус тво то на ма сти, ме ре ње на
му скул на та ма са, гу сти на на ко ске но то тки во и дру го.                          Ве ри ца Ми шко ва

До сто инс тве но од бе ле жан 8 Март

Ка ко и се ко ја го ди на, и оваа ре чи -
си во си те здру же ни ја-член ки на Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри те
на Ма ке до ни ја бе ше од бе ле жан 8
Март, Ме ѓу на род ни от ден на же ни те. 

По тој по вод беа ор га ни зи ра ни ху -
ма ни тар ни ак ции, пре да ва ња за уло -
га та на же на та кај нас и во све тот,
пре да ва ња за здра ва ис хра на, за бо -
ле сти што глав но ја на па ѓа ат жен ска -
та по пу ла ци ја и дру го. Беа ор га ни зи -
ра ни дру же ња со пес на и оро, на кои
учес тву ваа го лем број пен зи о нер ки,
ка ко и ек скур зии во зем ја та и во со -

седс тво то. Во од бе ле жу ва ње то на
овој праз ник беа вклу че ни и дру ги ор -
га ни за ции, Цр ве ни от крст и ло кал на -
та упра ва. Ор га ни за то ри на овие
актив но сти беа акти ви те на пен зи о -
нер ки во рам ки те на нив ни те про гра -
ми за ра бо та во 2018 го ди на.

Си те овие актив но сти со по вод
за од бе ле жу ва ње на праз ни кот беа
до сто инс тве ни, со жел би же на та од
си те ге не ра ции да би де вклу че на во
си те по ри на жи во тот ка ко еден од
нај бит ни те стол бо ви во се мејс тво то
и оп штес тво то во це ли на.        К.С.А.

Актив но сти на Акти вот на пен зи о нер ки

Усво е ни про гра ма та и фи нан си ски от
план за 2018 го ди на
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Мно гу па ти чо век ќе се нај де за те -
чен во сво и те мис ли и раз мис ли, осо -
бе но во пен зи о нер ски те де но ви, за
тоа што да пра ви по на та му во жи во -
тот. Че сто ќе на и де ме на при ме ри кои
зна ат да си го ос мис лат жи во тот со сво -
ја та ан га жи ра ност ток му во здру же ни -
ја та на пен зи о не ри. Еден та ков при -
мер е и пен зи о не рот Тра јан Да ра ли јо -
ски од оп шти на та Мо ги ла, кој е прет -
став ник-де ле гат на пен зи о не ри те во
со бра ни е то на ЗП-Би то ла и член на из -
врш ни от од бор. Се ко гаш се истак ну -
ва со сво ја та актив ност и вклу чу ва ње
во ди ску си и те кои се на дне вен ред,
би ло да е тоа на из врш ни от од бор или
на сед ни ци те на со бра ни е то.

- Отка ко се пен зи о ни рав не пре -
ста нав да ра бо там. Што е за пра во, во
по ле то се ко гаш има ра бо та, но осо бе -
но ме ра ду ва ко га ќе би дам по ви кан
или одре ден од стра на на ра ко водс -
тво то на на ше то здру же ние да се за -
вр ши не ко ја за да ча, а е од пол за на
пен зи о не ри те, би ло тоа да е во оп шти -
на та Мо ги ла или во Би то ла - ве ли Тра -
јан Да ра ли јо ски.

Ина ку, тој е еден од ини ци ја то ри те
за ос но ва ње на пен зи о нер ски клуб во
оп шти на та Мо ги ла, кој актив но ра бо -
ти, а пен зи о не ри те од оваа оп шти на
има ат свое вр та ли ште. Во клу бот се
игра шах, до ми но, таб ла, се гле да те -
ле ви зи ја и се раз ме ну ва по не ко ја мис -
ла, а лу ѓе то се ко гаш има ат свои те ми
за раз го вор. Во Мо ги ла за Тра јан од
та мош ни те пен зи о не ри се слу ша ат са -
мо по фал ни збо ро ви. Тра јан Да ра ли -
јо ски е актив но вклу чен во спорт ски -

те нат пре ва ри кои се ор га ни зи ра ни
од ЗП-Би то ла и на ре пуб лич ко рам ни -
ште, а не го ва оп се си ја е ша хот. Ток му
за ра ди не го ва та актив ност и при ја тел -
ски од нос кон ко ле ги те, се ко гаш е по -
са ку ван ка ко член во раз ни дру же ња
и актив но сти.

Во сво ја та ос ма де це ни ја од жи во -
тот, Да ра ли јо ски е ви стин ски при мер
за пен зи о нер кој си ги ос мис лил пен -
зи о нер ски те де но ви за, ка ко што ве -
ли, ни ко гаш да не му е здо дев но.

До бре То до ров ски

ЗП-Не го ти но под го тву ва осум но -
ви гар со ни е ри за пен зи о не ри те со ни -
ски при ма ња. Об вр ска на оваа ка те -
го ри ја пен зи о не ри ќе би де за гар со -
ни е ри те да пла ќа ат сим бо лич на за куп -
ни на. Спо ред пре тсе да те лот Пе тар За -
хар чев, здру же ни е то ве ќе се дум го ди -
ни се тру ди да до бие со од ве тен плац
за оваа на ме на, но оби ди те од раз ни
при чи ни би ле не ус пеш ни. Иа ко че сто
им би ло ве ту ва но, по сто ја но на и ду ва -
ле на ад ми ни стра тив ни преч ки.

- Из лез но ре ше ние ни бе ше да ку -
пи ме по сто ен об јект од око лу 300 ква -
драт ни ме три. Се га исти от го пре на ме -
ну ва ме и прис по со бу ва ме во гар со -
ни е ри, со што ќе им из ле зе ме во пре -
срет на ба ра ња та на на ши те чле но ви.
Ста ну ва збор за пен зи о не ри со ни ски
при ма ња кои од раз лич ни при чи ни не -
ма ат ка де да жи ве ат или, пак, жи ве ат
во по ши ро ка за ед ни ца. Ин ве сти ци ја -
та е на ша, што зна чи де ка па ри те се
од во е ни од бу џе тот на здру же ни е то -

истак ну ва За хар чев.
Спо ред пре тсе да те лот, гар со ни е -

ри те ве ќе се под го тву ва ат. Тие има ат
по три е се ти на ква драт ни ме три и се
ве ру ва де ка во це лост ќе ги за до во лат
по тре би те на ид ни те ста на ри. 

- Уште ед на пред ност во це ла та ра -
бо та, кај ли ца та со кре вко здрав је е
што об је ктот е во бли зи на на Здрав -
стве ни от дом. За оваа на ме на по ба -
ру ва ња та на пен зи о не ри те се го ле ми,
но про сто рот ќе го до би јат са мо оние
кои ги ис пол ну ва ат кри те ри у ми те. Гар -
со ни е ри те ќе се до де лу ва ат пре ку ог -
лас, а ра бо ти те на те рен се оче ку ва да
за вр шат во март го ди на ва - до да ва За -
хар чев.

Ина ку, пен зи о не ри те со ни ски при -
ма ња кои пла ќа ат ки ри ја по сим бо -
лич ни це ни ве ќе со го ди ни ЗП-Не го ти -
но ги сме сту ва во сво ја та згра да во
цен та рот на гра дот, ка де што има осум
гар со ни е ри.   

Ми ли ца Мла де но ва

Нов про ект на СЗПМ: 
2018 - го ди на на инк лу зи ја на ста ри те лу ѓе         

ЗП-НЕГОТИНО

Мож ност за сме сту ва ње 
на пен зи о не ри те со ни ски при ма ња

ЗП-БИТОЛА

Не у мо рен акти вист

Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни -
ја,  2018 го ди на ја прог ла си за - го ди на на инк лу зи ја (вклу че -
ност) на ста ри те лу ѓе во актив но сти те што ги пре зе ма ат и дру -
ги гра ѓан ски ор га ни за ции ка ко што се здру же ни ја за се меј -
но на силс тво, ро до ва ед на квост, здрав ство, со ци јал на деј -
ност, еко ло шки актив но сти и дру го, со  цел СЗПМ и здру же -
ни ја та да се вклу чат, да се про мо ви ра ат, да ги апо стро фи ра -
ат и из ло жат по тре би те на пен зи о нер ска та по пу ла ци ја. Во
овој кон текст тре ба да се истак не и да се ос тва ри по го ле ма
со ра бо тка со  цен три те за со ци јал на ра бо та, учес тво на оваа
по пу ла ци ја во раз ни три би ни, па нел-ди ску сии и дру го, ка де
што се го во ри за ста ри те ли ца вклу чу вај ќи ги и ко рис ни ци те
на пен зи ја.

Дел од актив но сти те од про гра ма та за ра бо та на Со ју зот
и се га се од ви ва ат и во здру же ни ја та и во СЗПМ, но во 2018
го ди на исти те ќе би дат по ма сов ни и по ин тен зив ни со цел да
се из диг не све ста на си те ни воа во трет ма нот на ста ри те ли -
ца. За ра ди ре а ли за ци ја на овој про грам ски про ект, ко ми си -
ја та за здрав ство и со ци јал на по ли ти ка на СЗПМ ги пред ла -
га след ни те инк лу зив ни актив но сти:

по ин тен зив на вклу че ност и со ра бо тка со оп штин ски те
цен три за со ци јал на ра бо та

со ра бо тка со дру ги гра ѓан ски ор га ни за ции 
по ин тен зив на со ра бо тка со оп штин ски от, град ски от и ре -

пуб лич ки от Цр вен  крст во гри жа та за ста ри те ли ца - пен зи -
о не ри 

учес тво на три би ни, па нел-ди ску сии и дру го, по вр за ни
со пен зи о нер ска та по пу ла ци ја и акти ви сти на здру же ни ја та
и на СЗПМ

инк лу зи ја во актив но сти ор га ни зи ра ни од ло кал на та са -
мо у пра ва

по ин тен зив но вклу чу ва ње на пен зи о не ри-во лон те ри во
раз гра но ци те во раз ни фор ми на актив но сти 

инк лу зи ја и зго ле ме на актив ност на акти ви те на пен зи -
о нер ки 

збо га те на актив ност на ко ми си и те за здрав ство и со ци -
јал на за шти та во здру же ни ја та на пен зи о не ри те и раз гра но -
ци те со ФЗОМ

ома со ву ва ње на инк лу зив ни актив но сти кои има ат со -
ци јал но-ху ма ни та рен ка ра ктер 

зго ле ме на инк лу зи ја на акти ви сти од до ме нот на кул ту -

ра та и спор тот 
Афир ма ци ја на про е ктот  - Во знак на од бе ле жу ва ње на

2018-та ка ко го ди на на инк лу зи ја (вклу че ност) на ста ри те лу -
ѓе во СЗПМ и во здру же ни ја та е под го твен по стер кој ќе би -
де до ста вен до си те здру же ни ја на пен зи о не ри - член ки на
СЗПМ за ра ди афир ми ра ње на инк лу зив ни те актив но сти, ка -
ко и ин фор ми ра ње и афир ми ра ње на про е ктот во пи ша ни -
те и во еле ктрон ски те ме ди у ми.

Стан ка Трај ко ва
се кре тар ка на ИО на СЗПМ

На 25 де кем ври 1917 го ди на, не ка -
де пред век и не кој ме сец, на де нот на
Св. Спи ри дон Чу до тво рец, бил фор ми -
ран ма шки от цр ко вен хор во хра мот „Св.
Бла го ве ште ние“ (ста ра цр ква) во При -
леп. Хо рот го фор ми рал ру ски от пол ков -
ник Иван Кри жин ски, кој бил ди ри гент
во ру ски цр ко вен хор, со по сред ниш тво
и при по мош на је ро мо на хот од ма на -
сти рот „Св. Бо го ро ди ца- Тре ска вец“. На
по че то кот ма шки от цр ко вен хор имал
са мо два е се ти на хо ри сти, но со те кот на
вре ме то нив ни от број се зго ле му вал.
Сво ја тра га во ма шки от хор оста ви ле по -
ве ќе ми на хо ри сти од уг лед ни при леп ски
се мејс тва. Се ме ну ва ле и ди ри ген ти те,
но нај дол го вре ме со хо рот ди ри ги рал

Мој со Зој че ски, а по не го од 1991 го ди -
на е ди ри гент Ди ме Ива но ски, кој ка ко
хо рист во исти от хор се по ја ву ва уште во
да леч на та 1965 го ди на.

Во ма шки от хор при оваа при леп -
ска цр ква се га чле ну ва ме, од нос но пе -
е ме цр ков ни пес ни по ве ќе од 25 хо ри -
сти. Од нив 19 сме пен зи о не ри, а са -
мо шест ми на се пом ла ди. Хо рот по сто -
ја но се подм ла ду ва. До пред ед на-две
го ди ни нај стар хо рист-пе јач бе ше се га
по чи на ти от Дим че Гар бе ски, а се га е
нај стар Ор де Ри сте ски, кој има 84 го -
ди ни. Пе е ме и ги зна е ме си те цр ков ни
пе е ња. Се ко ја не де ла и се кој праз ник
сме го ре на бал ко нот од цр ква та „Св.
Бла го ве ште ние“. Осо бе но ме не не ми

е по треб но до го ва ра ње со све ште ни -
ци те, го знам ре дос ле дот на пе е ња та
од по че то кот, што се ве ли од А до Ш. Им
да вам ин то на ци ја на хо ри сти те и за ед -
но со нив пе ам и ја сле дам служ ба та од
све ште ни ци те. До се га овој ма шки хор
учес тву вал во по ве ќе цр кви во Охрид,
Стру га, Ки че во, а се ко ја го ди на по три
па ти учес тву ва со свое пе е ње во ма -
на сти рот „Св. Ѓор ѓи“, во При сад. Пе е -
ме, се раз би ра, без на до мест, за на ше
здрав је и за здрав је на чле но ви те од
на ши те се мејс тва, за се меј на љу бов и
љу бов кон цр ква та и кон бог - ве ли ди -
ри ген тот, се дум де се тго диш ни от пен зи -
о нер Ди ме Ива но ски. 

К. Ри сте ски

ЗП-ПРИЛЕП

Еден век од фор ми ра ње то на ма шки от цр ко вен хор
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Ур на ти ку ќи, за тво ре ни пор ти, ав лии обрас на ти со
ви со ка тре ва и по не кој ла еж од ку че. Ова е сли ка та за
се ло то Ра стој ца, Де мир хи сар ско, ка де што жи вее единс -
тве на та ба бич ка во се ло то, Љу би ка Та сев ска. Оваа 90-
го диш на ви тал на пен зи о нер ка оп ста ну ва, жи вее и ра -
бо ти во ма ла, но уба во сре де на сел ска ку ќа во ма а ло то
Тор нев ци, под сел ско то сре тсе ло. Се ло то ни ко гаш не го
на пу шта ла, освен не кол ку па ти ко га оде ла по ра бо та во
Кру ше во или во Де мир Хи сар. Со раз и гран и воз буд лив
дух нè пре че ка сед на та во „др ве ни от“ ам фи те а тар под
пра ста ра та цр ни ца и, ка ко што е аде тот, нè по ка ни на
раз го вор во го ле мо то одај че во ку ќа та.  На ма са та нè
пос лу жи со ту ку што ис пе чен во врш ник сел ски зел ник со
праз и вкус на ва ре на ти ква.

- Освен са мо ти ја та при ти ска ат и го ди ни те. По не ко гаш
и не што ќе ме за бо ли. Ќе се на пи јам пла нин ски чај или не -
кој до ма шен лек и бол ка та по ми ну ва. Ра бо ти те кои по ра -
но са ма ги за вр шу вав се га ми се сè по те шки - ни ве ли ба -
ба Љу би ка.

Ту ка во се ло то сè е склад но. И си но то не бо и би стри те
во ди и огром ни те кар пи кои ка ко го ро ста си се над ви ле
над не во о би ча е ни те и не се којд нев ни го ле ми и про стра -
ни ку ќи ка кви што не ма ни ка де на дру го ме сто. Со ви со ки
пор ти и го ле ми чар да ци из гра де ни од ка мен, ка ко да се

опи ра ат на вре ме то и го чу ва ат се ло то од за бо рав. Во дво -
рот ба ба Љу би ка има ма ла гра ди на во ко ја одг ле ду ва цр -
ве ни пи пер ки, вкус ни до ма ти, џи нов ски ти кви, ком пир,
грав и др. Го ле ми от двор пред ку ќа та е оп кру жен со цр ни -
ци, оре ви, пра ски, ле ски, лоз ни ци... Со пру гот со кој има
два си на и ед на ќер ка по чи нал пред 17 го ди ни. 

Ка ра кте ри стич но за ова се ло е де ка уште во 50-ти те
го ди ни на ми на ти от век, на бр зи те во до те ци на сел ска та
ре ка би ла из гра де на и пр ва та хи дро цен тра ла од ко ја се
на по ју ва ло улич но то освет лу ва ње во се ло то. Без број во -
до те ци сле а ни во ре ка та Жа ба му да ва ат шарм на ам би -
ен тот на не до пре на та при ро да. Во ка жу ва ња та за жи во тот
во се ло то, кај Љу би ка се ќа ва ња та по ле ка блед не ат, но се
уште се све жи сли ки те од прос ла ви те на сел ска та сла ва
Ѓур ѓов ден. 

Во „до бри те“ го ди ни се ло то бро е ше око лу 400 жи те ли,
а ед но вре ме има ше и оп шти на. Во учи ли ште то учеа и до
250 де ца са мо до 4 од де ле ние. Се га се ло то е праз но. По -
ра но не ма ше асфалт, но има ше лу ѓе, се га има асфалт, ама
не ма лу ѓе - рас ка жу ва Љу би ка со рас тре пер лив глас. Де -
нес ба ба Љу би ка жи вее со единс тве ни те дру шки кои и пра -
ват друш тво, ма че то и ку че то. И ве ту ва ме де ка на про лет
по втор но ќе ја по се ти ме.  

Зо ран Сте ва нов ски 

ЗП-Кри ва Па лан ка се со стои од
шест раз гра но ци во кои чле ну ва ат
3.100 пен зи о не ри. Нај го ле ми от раз -
гра нок е во ур ба ни от про стор на гра -
дот, а дру ги те пет се во ру рал ни те сре -
ди ни: Же ди ло во, До бров ни ца и Мож -
див њак и исти те и при па ѓа ат на те ри -
то ри ја та на оп шти на та Кри ва Па лан -
ка, а раз гра но ци те во Пе тра ли ца и
Ран ков ци во оп шти на та Ран ков ци. 

На сред ба та пре тсе да те ли те збо -
ру ваа за актив но сти те, но и за те ков -
ни те проб ле ми.

На раз гра но кот Же ди ло во е пре -
тсе да тел Стој не Ѓор ѓи ев ски. 

За со ста но ци се со би ра ме во
шко ло то во Же ди ло во со прет ход но
одо бре ние од ди ре кто рот на учи ли -
ште то. Раз гра но кот ра бо ти до бро, но
се раз би ра де ка се ко гаш мо же и по -
до бро. На со ста но ци те се до го ва ра -
ме за тоа на ко го му е по треб на по -
мош за ра бо та или, пак, за не кои об -
вр ски што тре ба да се за вр шат, а за
тоа на ко го му е по треб на фи нан си -
ска по мош се обра ќа ме со ба ра ње
до ко ми си ја та за да ва ње по мош при
здру же ни е то - истак на Ѓор ѓи ев ски.

На раз гра но кот во До бров ни ца е
пре тсе да тел Ки ре Кр стев ски.

Про сто ри ја за со ста но ци ко ри сти -
ме ка ко раз гра но кот во Же ди ло во.
Про сто рии за дру же ње на пен зи о не -
ри те не ма ме, а се раз би ра де ка би
са ка ле да има ме. Се на де ва ме де ка

еден ден жел ба та ќе ни се ос тва ри –
истак ну ва Кр стев ски.

На раз гра но кот во Мож див њак е
пре тсе да тел Сто јан Цве та нов ски. 

За раз ли ка од прет ход ни те пре тсе -
да те ли ние има ме два про сто ра на рас -
по ла га ње. Ед ни от е ста ро то учи ли ште
во Дла бо чи ца, кое не се ко ри сти за ни -
што дру го и об је ктот на мес на та за ед -
ни ца на Мож див њак. Во нив ги др жи -
ме со ста но ци те и сред би те со пре тсе -
да телс тво то на раз гра но кот. Про стор
за дне вен пре стој на пен зи о не ри те не
по се ду ва ме. Ко га сме при сут ни во
Кри ва Па лан ка, то гаш оди ме во Клу -
бот на пен зи о не ри за дне вен пре стој
– ре че Цве та нов ски. 

На раз гра но кот Пе тра ли ца е пре -
тсе да тел Ста вре Пе тков ски. 

Ние не по се ду ва ме ни ка ков про -
стор. За со ста но ци се со би ра ме во
до мот на не кој пен зи о нер, па за тоа
мој пред лог е здру же ни е то да раз го -
ва ра со гра до на чал ни кот на Ран ков -
ци да ни ја да де ста ра та згра да на
мес на та за ед ни ца, но и да по мог не
фи нан си ски, би деј ќи тој про стор тре -
ба да се ре но ви ра – истак ну ва Пе -
тков ски.

На раз гра но кот на Ран ков ци е
пре тсе да тел Иван Стој ко виќ. 

Не по се ду ва ме про стор за со ста -
но ци ни ту, пак, про стор за дру же ње
на пен зи о не ри те, иа ко овој раз гра -
нок е нај го лем од си те ру рал ни раз -

гра но ци и ту ка гра ви ти ра ат по го лем
број на пен зи о не ри. Има ме здрав -
ствен дом, но е проб лем што не ма
ле кар кој би не опс лу жу вал за ос нов -
ни те по тре би, а не ма ни ап те ка. Ако
има ле кар тој би ги опс лу жу вал и пен -
зи о не ри те од раз гра но кот Пе тра ли -
ца. Но ви от гра до на чал ник на Ран ков -
ци ни ве ти де ка ќе ни обез бе ди не ко -
ја си гур ност, но тоа се уште не е ре -
а ли зи ра но – ре че Стој ко виќ.

По крај проб ле мот со не ма ње про -
стор, си те пре тсе да те ли на раз гра но -
ци те се по жа ли ја на здрав стве на та
по мош, би деј ќи ни ту ед на ру рал на
сре ди на не е по кри е на со ле кар ка -
ко по ра но. Проб лем за пен зи о не ри -
те е и на ба вка та на др ва, би деј ќи се
из ме ни ја ус ло ви те за на ба вка на
огрев но др во пре ку здру же ни е то.
Пре тсе да те ли те на раз гра но ци те за -
ед нич ки се сог ла си ја де ка проб лем
е и ре а ли зи ра ње то на актив но сти те
во лет ни те ме се ци ко га пен зи о не ри -
те се за фа те ни со из вр шу ва ње на ра -
бо ти те во по ле. Од вај се со би ра ат на
со ста но ци за да би дат ин фор ми ра ни
за одре де ни ра бо ти ка ко што бе ше,
на при мер, но во-ста ри от на чин на
усог ла су ва ње на пен зи и те во 2017
го ди на. Единс тве но се ин фор ми ра ат
пре ку вес ни кот „Пен зи о нер плус“ и
при ло гот Пен зи о нер ски ви ди ци во
„Но ва Ма ке до ни ја“.  

Б. Стој чев ска 

По ра неш ни от гра -
де жен ра бот ник Ве ли ја
Ве ли о ски, се га бил кар-
пен зи о нер  од стру шко
Ла бу ни шта, дол ги го ди -
ни се за ни ма ва со со -
би ра ње ле ко ви ти бил ки
и во из ми на ти те го ди ни
не го ви те бил ки им по -
мог на ле на мно гу ми на.

- Дру же ње то со ле -
ко ви ти те бил ки поч на
по ин фор ма ци и те за
бил ки те  што ми ги да де
дип ло ми ра ни от фар ма -
цевт Пе тар Мој со ски, од
со сед но то се ло Под гор -
ци, кој има ше сво ја ап те ка во Ла бу ни шта. Ова ко рис но соз на ние ме пот тик на
са ми от да поч нам да со би рам ле ко ви ти бил ки и да сле дам струч на ли те ра ту -
ра. Про чи тав и мно гу кни ги и при рач ни ци кои ги има из да де но Мој со ски. Со -
би рав и ин фор ма ции и бил ки, пра вев и мои ком би на ции на ча е ви. Мно гу ми -
на ми се обра ќаа за со ве ти и  по мош, а ме ѓу нив по ве ќе то беа пен зи о не ри.
Ка ко што ми ну ва ат го ди ни те та ка до би вам се’ по ве ќе соз на ни ја за бил карс -
тво то и за ко ја бо лест ка кви ча е ви се по треб ни, ка ко изг ле да ат и ка де мо жат
да се нај дат одре де ни бил ки. Во про лет ни те и лет ни те ме се ци, ко га цве та ат бил -
ки те, по сто ја но сум низ пла ни ни те во За пад на Ма ке до ни ја, а најм но гу на пла -
ни на та Јаб ла ни ца ко ја изо би лу ва со мно гу ва кви ле ко ви ти бил ки. Ни ко гаш не
со би рам бил ки крај па ти шта и од за га де ни ме ста, та ка што си те мои бил ки га -
ран ти ра но се со бра ни од нај чи сти те де ло ви и од не до пре на та при ро да. За се -
ко ја бо лест по стои ле ко ви та бил ка. Здрав је то е во при ро да та - ве ли овој поз -
нат ла бу ни шки бил кар.

Тој се кој пе ток е при су тен на па зар во сво е то се ло Ла бу ни шта, а во не -
де ла во со сед но то се ло Под гор ци, ко га е па за рен ден, ка де што ре дов но ги ну -
ди сво и те ча е ви, но де ли и со ве ти на гра ѓа ни те кои има ат здрав стве ни проб -
ле ми. Та ка им по ма га на лу ѓе то и се бе си, зго ле му вај ќи го до маш ни от бу џет и
раз у ба ву вај ќи си ги пен зи о нер ски те де но ви.                                  С. Ку ку не шо ски

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Сред ба со пре тсе да те ли те на раз гра но ци те

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Пос лед ни те се ла ни

ЗП-ЛАБУНИШТА

Здрав је то е во при ро да та

„Без ог лед да ли се ра бо ти за пеј за жи
или мр тва при ро да, ли ков ни от про стор
во сли карс тво то на Пав ле Куз ма но ски
без дво у ме ње мо же да го опре де ли ме со
одред ни ца та ин ти мен ре а ли зам, што од
ед на стра на се од не су ва на на чи нот на
кој што сли ка, но од дру га стра на на ло ка -
ци ја та на ко ја сли ка - во сми ре на та вна -
треш ност на ател је то, свес но изо ли ран
од над во реш ни от свет и вли ја ни ја. Ви -
бра ци и те на по вр ши на та и прет ста ве ни -
от мо тив се се ка ко одраз на изб ли кот на
еден вна тре шен тво реч ки „не мир“ што
се ог ле да и во мо ти ви те мр тва при ро да
кои со им пре си о ни стич ки ре фе рен ции
ги соз да ва од 70-ти те го ди ни, а во нив ка -
ко ос но ва на прет ста ве ни от ам би ент до -
ми ни ра бе ла та бо ја при дру же на со пар -
тии, де ло ви или ак цен ти на си те ва ри јан -
ти на жол та та, оке рот, си ва та, си на та, зе -
ле на та, пор то ка ло ва та... Ин три ган тен е
мо мен тот на при сус тво то на бе ло то плат -
но во ре чи си си те прет ста ви на „мр тва
при ро да“, што од сво ја стра на мо же да
се ис чи ту ва ка ко сим бо лич на (и по втор -
но по ет ска) ре фе рен ци ја на бе ли на та, од -
нос но на чи сто та та на бе ло то сли кар ско
плат но ка ко под ло га врз ко ја „ожи ву ва“
вна треш ни от свет на умет ни кот“.

Ва ка го опи шу ва ли ков но то тво реш -
тво на Пав ле Куз ма но ски, ака дем ски сли -
кар во пен зи ја, од Те то во, во во ве дот на
вто ра та мо но гра фи ја за сли ка рот из да -
де на од „Ма ти ца ма ке дон ска“ по по вод
50-го диш ни на та од умет нич ко то тво реш -
тво, Ма ја Чан ку лов ска. 

По по вод не о дам неш на та фи нал на
ли ков на из лож ба во Му зеј на град Скоп -
је (65-та са мо стој на), со нас лов „Апо ка -
лип тич ни со ни шта и се ни шта“, Куз ма но -
ски ќе за бе ле жи де ка на го ле ми от фонд
спе ци фич но изра бо те ни де ла – цр те жи
во туш на хар ти ја од го ле ми фор ма ти се
од лу чил да ги до пол ни со де се ти на цр те -

жи и пи но ре зи „Ве зил ка“ инс пи ри ран од
пес на та на го ле ми от Бла же Ко не ски. 

Пав ле Куз ма но ски е пен зи о ни ран
пред 15 го ди ни - во 2003 го ди на. Во овој
пер и од ор га ни зи рал два е се ти на са мо -
стој ни из лож би. Не го ва та де ви за е де ка
за сли кар ско то тво реш тво и во оп што за
умет но ста не ма ста рост. Под ла бо ки те го -
ди ни од жи во тот по лес но се сов ла ду ва ат
со по сто ја но тра га ње по но во и пре поз -
нат ли во, а кај умет ни ци те по сто ја но тра -
га ње по но во и впе чат ли во, не изо ста ву -
вај ќи го тра ди ци о нал но то. Од са мо то пен -
зи о ни ра ње, Пав ле Куз ма но ски е член на
ЗП во сво јот ро ден град Те то во, ка де што
го по ми ну ва це ли от свој жи вот. За по тре -
би те на здру же ни е то, две сли ки се по да -
ре ни на Со ју зот на пен зи о не ри те на Сло -
ве ни ја. Во 2013 го ди на, ко га ЗП-Те то во
бе ше до ма ќин на Ре ги о нал на та ре ви ја
на пес ни, му зи ка и игри, за пен зи о не ри -
те ор га ни зи ра ше са мо стој на из лож ба во
До мот на кул ту ра та. 

Гој ко Ефто ски

ЗП-ТЕТОВО

За кре а ти вен труд не ма ста рост
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