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Спо ред одред би те на чле нот 30 од
ста ту тот на СЗПМ и ста ту ти те на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те, из бо ри те
на ор га ни те на упра ву ва ње се спро -
ве ду ва ат на се кои че ти ри го ди ни. Со
СЗПМ и со здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те упра ву ва ат чле но ви те пре ку из -
бра ни те прет став ни ци во здру же ни -
ја та, од нос но во Со ју зот. Го ди ни на из -
бо ри на ор га ни те на упра ву ва ње во
Со ју зот и здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те се 2018-та, од нос но 2019 го ди -
на. Во Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја пос лед ни -
те из бо ри се из вр ше ни на 24 март
2015 го ди на, ко га е одр жа на из бор -
на сед ни ца на со бра ни е то на Со ју зот.

Во сог лас ност со чле нот 13 став

2 од ста ту тот на СЗПМ, бро јот на чле -
но ви те на со бра ни е то на Со ју зот е
во за вис ност од бро јот на чле но ви -
те на здру же ни ја та, и тоа: Здру же ни -
ја до 8.000 чле на из би ра ат по еден
прет став ник, а здру же ни ја со над
8.000 чле на из би ра ат по двај ца
прет став ни ци.

Пред одр жу ва ње на из бор на та
сед ни ца, до си те здру же ни ја-член ки
на СЗПМ се до ста ву ва до пис со из ве -
сту ва ње за да та та на одр жу ва ње на
из бор на та сед ни ца на ко ја ќе се из -
вр ши ве ри фи ка ци ја на ман да ти те на
де ле га ти те врз ос но ва на по твр да та
за нив ни от из бор из да де на од здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те. 

За ра ди спро ве ду ва ње на ус пеш -

ни из бо ри во здру же ни ја та на пен -
зи о не ри и во Со ју зот, со бра ни е то на
СЗПМ ги пред ла га след ни те пре по -
ра ки:

1. 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 де кем ври 2018 г. до 15 фе -
вру а ри 2019 го ди на, за ра ди пред ла -
га ње и из бор на чле но ви н со бра ни -
е то на СЗПМ, а кои ман да ти на кон -
сти ту тив на та сед ни ца тре ба да би дат
ве ри фи ку ва ни.

2. Со ве ри фи ка ци ја на ман да тот,
чле нот на со бра ни е то се стек ну ва со
пра ва и долж но сти да из би ра и да би -
де из бран во ор га ни те и те ла та на Со -
ју зот и актив но да учес тву ва во нив,
да ги из вр шу ва од лу ки те на Со ју зот,

да да ва ини ци ја ти ви, пред ло зи и су -
ге стии за ре ша ва ње на одре де ни пра -
ша ња и проб ле ми.

3. СЗПМ и не го ви те член ки ка ко
нев ла ди ни и не пар ти ски и не за вис ни
асо ци ја ции из бор ни те актив но сти тре -
ба да ги из вр шу ва ат без пар ти ски и
друг вид при ти со ци и вли ја ни ја.

4. При на ред ни те из бо ри во здру -
же ни ја та и Со ју зот осо бе но вни ма ние
и сме тка тре ба да се во ди за по ло ва -
та и на ци о нал на та за ста пе ност.

5. Из бра ни те прет став ни ци во ор -
га ни те на здру же ни е то, од нос но
СЗПМ, из вр шу ва ат са мо ед на функ -
ци ја во ед но здру же ние од нос но со -
јуз, со цел да се од бег не ку му ли ра ње
на функ ци и те.

6. За из бор на та сед ни ца на со бра -
ни е то се во ди за пис ник кој ги со др жи
си те по да то ци за те кот на сед ни ца та,
за усво е ни те из ве штаи, зак лу чо ци и
ре зул та ти од из бо ри те во здру же ни ја -
та и Со ју зот.

7. За пис ни кот со ма те ри ја ли те од
днев ни от ред се чу ва ат во ар хи ва та и
има ат тра ен ка ра ктер од ас пект на
про пи си те за ар хи ви ра ње.

8. За из вр ше ни те из бо ри на ор -
га ни те на упра ву ва ње е по треб но
здру же ни ја та по пис мен пат да го из -
ве стат СЗПМ пре ку до ста ву ва ње на
со од вет ни ма те ри ја ли и акти по треб -
ни за кон ти ну и ра но ра бо те ње и ин -
фор ми ра ње на СЗПМ. 

Со бра ние на СЗПМ 

На 9 април го ди на ва, на вто ри от ден
на го ле ми от хри сти јан ски праз ник Ве -
лиг ден, се од бе ле жаа 23 го ди ни од по -
сто е ње то на ре пуб лич ка та ма ни фе ста -
ци ја при Здру же ни е то на пен зи о не ри -
Ве лес „Блак це то на ба ба“, ко ја за прв -
пат бе ше одр жа на во 1996 го ди на бла -
го да ре ние на иде ја та на на ши те пен зи -
о нер ки кои со сво јот ен ту зи ја зам и не -
се бич но ан га жи ра ње при до не соа да му
се да де смис ла на по сто е ње то на Акти -
вот на пен зи о нер ки те, а и да се за чу ва
на ша та ма ке дон ска тра ди ци ја.

Цел та на оваа ма ни фе ста ци ја е на
пом ла ди те ге не ра ции да им се пре не се
не што што ние сме го нас ле ди ле од на -
ши те ба би, да не се за бо ра ви и да оста -
не за веч ни вре ми ња, ка ко што е веч на
на ша та Ма ке до ни ја.

На по че то кот на ма ни фе ста ци ја та го -
сти те беа пре че ка ни со цр ве ни јај ца, вап -
са ни од вред ни те пен зи о нер ки при Акти -
вот од здру же ни е то-до ма ќин. На го сти -

те нај пр во им се обра ти пре тсе да те лот
на ЗП-Ве лес, д-р Ве ле Але ксо ски, по тоа
пре тсе да те лот на со ве тот на оп шти на та
Ве лес, Ду шко Пе тров, а за отво ре на ма -
ни фе ста ци ја та ја прог ла си Ол га Но ва че -
ва, член ка на из врш ни от од бор на СЗПМ.

И овој ден се по чув ству ва вку сот на
„Блак ца та на ба ба“, а за тоа мно гу при -
до не соа вред ни те пен зи о нер ки од акти -
ви те на пен зи о нер ки од го лем број здру -
же ни ја-член ки на СЗПМ. Тр пе за та бе ше
пол на со раз ни ви до ви вкус ни ста рин -
ски ко ла чи ња. 

И го ди на ва ма ни фе ста ци ја та има -
ше нат пре ва ру вач ки ка ра ктер. Отка ко
сe бе ше прег ле да но, ко ми си ја та пред -
во де на од пре тсе да тел ка та на Акти вот
на пен зи о нер ки при ЗП-Ве лес, Бла гој ка
На сто ва, ги со оп шти ре зул та ти те: пр во -
то ме сто им бе ше до де ле но на пен зи о -
нер ки те од ЗП-Ра до виш и Кон че, вто ро -
то на пен зи о нер ки те од Не го ти но и тре -
то то им при пад на на при леп чан ки. Ма -
ни фе ста ци ја та „Блак це то на ба ба“ со те -
кот на вре ме то до би и ху ман ка ра ктер.
Се ко ја го ди на пре ку оваа ма ни фе ста ци -
ја се до ни ра ат средс тва за ху ма ни це ли.
Та ка и оваа го ди на пре ку ОО на Цр вен
крст ќе би дат до ни ра ни средс тва на ли -
ца на кои им се нај по треб ни.

И ка ко и се ко гаш при ва кви сред -
би, дру же ње то за поч на и за вр ши во
ве се ло рас по ло же ние. Беа ис пе а ни
без број на род ни пес ни и оди гра но исто
тол ку поз на ти ора. На кра јот раз дел ба -
та бе ше со ве ту ва ње за по ско ро ви ду -
ва ње.                                         Н. Але ксо ска

На 24 март, во чест на Де нот на про -
лет та, во ор га ни за ци ја на оп шти на та
Про би штип, се одр жа 7-то из да ние на
ху ма ни тар на та ма ни фе ста ци ја „Зел ни -
кот на ба ба“. Пред се дум го ди ни оп шти -
на та ја ор га ни зи ра ше пр ва та ва ква
сред ба, со цел да ги за шти ти ста ри те,
тра ди ци о нал ни про из во ди од те сто осо -
бе но про чу е ни от зел ник под врш ник.
Пр ва та ма ни фе ста ци ја бе ше од ло ка -
лен ка ра ктер, а вед наш во на ред на та
пре рас на во ре пуб лич ка, а од ми на та -
та 2017 го ди на има и ме ѓу на ро ден ка -
ра ктер. Сед мо то из да ние се чи ни кул -
ми ни ра и по бро јот на учес ни ци те и по
ква ли те тот и раз но вид но ста на при го -
тве ни те спе ци ја ли те ти од те сто. Учес тву -
ваа 17 оп шти ни од Ма ке до ни ја од кои
14 беа прет став нич ки од здру же ни ја на
пен зи о не ри, по тоа пен зи о нер ки-член -
ки на ОО на Цр вен крст и жен ски ор га -
ни за ции во кои има ше го лем дел пен -
зи о нер ки, кои во Про би штип дој доа со
авто бу си, ком би ња, но и пеш. На ма ни -
фе ста ци ја та мо жеа да се ви дат зел ни -
ци, ба ни ци, бо де ни ци и дру ги со ле ни и
бла ги про из во ди од те сто ре чи си од це -
ла та др жа ва. Над 500 зел ни ци од 200
учес нич ки, ме ѓу кои и го сти од Бу га ри -
ја, од Ши шков ци и Ни ко ли чев ски, прет -
став нич ки на Ќу стен дил, ка ко и од Але -
кси нац, Ре пуб ли ка Ср би ја, прет ста ве ни
од жен ска та ор га ни за ци ја „Ра ди но вост“. 

Не кои од го сти те, по крај ма ни фе ста -
ци ја та, го по се ти ја и про чу е ни от ма на -
стир „Све ти Га врил Лес нов ски“ во се ло -
то Лес но во.

И де нот бе ше во при лог на „Ба би ни -
от зел ник“, па, та ка, на град ски от пло -
штад мо же ше да се за бе ле жат над 1.500
го сти и до ма ќин ки, кои се зас ла ду ваа
со вкус ни те про из во ди при го тве ни од
вред ни те ра це на до ма ќин ки те, но и на
го стин ки те.

Го ди на ва ор га ни за то рот ја збо га ти
ма ни фе ста ци ја та со по ве ќе но ви со др -
жи ни. Се ор га ни зи ра ше нат пре вар во
бр зо су ка ње за кој се при ја ви ја учес -
нич ки од по ве ќе гра до ви, по тоа се из -
би ра ше нај у ба во де ко ри ра на ма са и
ма са ко ја ну ди најм но гу про из во ди и
дру го. Пр во то ме сто во бр зо су ка ње го
освои го стин ка та од Але кси нац, Ол га
Ден киќ, а за нај ет но уре де на ма са бе -
ше прог ла се на ма са та на же ни те од се -
ло то Ра та ви ца - Про би штип ско. 

Пло шта дот бле ска ше во бо га ти от ко -
ло рит од ки ли ми, из вор ни и ста ро град -
ски но сии на до пол нет со пре крас ни те
изра бо тки од те сто кои за ед но го прет -
ста ви ја бо га ти от ма ке дон ски фолк лор.
По крај бо га та та по ну да на спе ци ја ли те -
ти од те сто, не изо ста на и кул тур но-за -
бав ни от дел во кој учес тву ваа мно гу КУД,
пе јач ки гру пи и по е дин ци. До са ми от по -
че ток на ма ни фе ста ци ја та из вор ни от ор -
ке стар на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ го
при дру жу ваа при го тву ва ње то на ма си -
те со зву ци те на из вор на та му зи ка. По -
че то кот го оз на чи жен ско то ви ко ич ко
трио со две гла со ви ти пес ни, а по тоа се
ре деа на ста пи те на КУД „Зле тов ски ру -
дар“ и ба лет ска та гру па при До мот на
кул ту ра та од Про би штип, КУД „То ска“ од

Зле то во и КУД од ЗП-Штип, „Ве се ли пен -
зи о не ри“ од ЗП-Про би штип, а го сти те од
Але кси нац се прет ста ви ја со сплет од ора
од Ср би ја. Це ла та че ти ри ча сов на про -
гра ма бе ше прос ле де на со на ста пот на
естрад на та пе јач ка Ани Ма лин ко ва.

До де ка те че ше про гра ма та, учес -
нич ки те на ма ни фе ста ци ја та „Зел ни -
кот на ба ба“ ги по се ти гра до на чал ни -
кот на оп шти на та Про би штип, Дра ган
Ана ста сов, во при друж ба на ра ко во ди -
те лот на од де ле ни е то за јав ни деј но сти,
Ра дос лав Или ев ски, кој е и гла вен ор -
га ни за тор на се то она што се слу чу ва -
ше на овој 24 март на град ски от пло -
штад. Гра до на чал ни кот бе ше мно гу при -
јат но из не на ден и за до во лен од сe што
се ну де ше, истак ну вај ќи де ка средс -
тва та со бра ни од оваа ма ни фе ста ци ја
ќе им би дат до ни ра ни на на ши со гра -
ѓа ни кои се наш ле во си ту а ци ја да по -
ба ра ат по мош. По тоа учес нич ки те го
про дол жи ја сво е то дру же ње во хо те лот
„Сан Ни ко“ со не за бо рав ни те ре фре -
ни на гру па та „Еу фо ри ја“, ка де што на
си те при сут ни им се обра ти гра до на -
чал ни кот Дра ган Ана ста сов, кој им се
заб ла го да ри што на пра ви ле на ста нот
да би де не за бо ра вен и им по са ка мно -
гу здрав је, сре ќа и уште мно гу ва кви
сред би. По тоа, од име то на оп шти на та
Про би штип, на си те здру же ни ја на пен -
зи о не ри, клу бо ви на пен зи о не ри и ор -
га ни за ции им беа вра че ни бла го дар -
ни ци за учес тво то на оваа ма ни фе ста -
ци ја и за го ле ма та ху ма ност што ја по -
ка жаа.                                    М. Здра вков ска

ЗП-ВЕЛЕС

По 23-ти пат од бе ле жа на ма ни фе -
ста ци ја та „Блак це то на ба ба“ 

Пре по ра ки за из бо ри те во СЗПМ и здруженијата

ЗП-ПРОБИШТИП

На „Зел ни кот на ба ба“ - ре кор ден број учес нич ки
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Сед ма та сед ни ца на со бра ни е то на
СЗПМ бе ше одр жа на на 16 март 2018
го ди на. По крај де ле га ти те при сус тву -
ваа и пре тсе да те лот на СЗП на Скоп је,
Ме то ди ја Но вков ски и пре тсе да те лот
на над зор ни от од бор, Ми тре Сто ја нов -
ски. Че ста да ра ко во ди со сед ни ца та
му бе ше до ве ре на на нај во зрас ни от
де ле гат на со бра ни е то на СЗПМ, Ша -
бан Са бриу, по ра ди оправ да но то отсус -
тво на Бес ник По це ста, кој е пре тсе да -
тел на со бра ни е то на Со ју зот. 

По усво е ни от дне вен ред, нај пр во
бе ше разг ле дан из ве шта јот за ра бо -
та та на СЗПМ и на не го ви те ор га ни и
те ла за прет ход на та 2017 го ди на. Во -
вед но из ла га ње има ше Сал тир Ка ров -
ски, пот пре тсе да тел на ИО на СЗПМ,
кој и го под го тви исти от. Тој ги ак цен -
ти ра нај важ ни те актив но сти во из ми -
на та та го ди на, истак ну вај ќи ја ра бо -
та та на Со ју зот. Исто та ка, тој наг ла си
де ка мно гу број ни те актив но сти и по -
стиг на ти те за бе ле жи тел ни ре зул та ти
се дол жат на ан га жи ра но ста на Со ју -
зот, но и на си те 53 здру же ни ја та, не -
го ви член ки. Свое обра ќа ње по из ве -
шта јот има ше пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски.

Из ве шта јот за ра бо та та на Со ју зот
и не го ви те ор га ни и те ла за 2017 го -
ди на е ре ал на сли ка на актив но сти те
и ре зул та ти те по стиг на ти во из ми на -
та та го ди на. Из ве шта јот е се оп фа тен
и во не го си сте мат ски се по дре де ни
си те актив но сти. Во 2017 го ди на има -
ше мно гу актив но сти на кои мо же ме
да би де ме гор ди. Ре зул та ти те се одраз
на на ша та спло те ност и за ед ниш тво.
Се на де вам де ка та ка ќе про дол жи ме

и во 2018 го ди на, а по твр да за тоа се
актив но сти те во овие три ме се ци на
по че то кот од го ди на ва. Се на де вам де -
ка сe што е за цр та но во на ша та про -
гра ма ќе би де ре а ли зи ра но, но и по -
ве ќе од тоа, бла го да ре ние на се кој пен -
зи о нер-член на СЗПМ - истак на пре -
тсе да те лот Ар ги ров ски.

По из ве шта јот ди ску ти ра ше и Стан -
ка Трај ко ва, се кре тар ка на ИО на
СЗПМ, ко ја глав но се освр на на проб -
ле ми те по вр за ни со здрав стве на та за -
шти та на нај ста ра та по пу ла ци ја, за про -
е ктот „Инк лу зи ја“, спо ред кој 2018 го -
ди на од стра на на Со ју зот е прог ла се -
на за го ди на на вклу че ност на ста ри -
те лу ѓе во оп штес тво то ка ко и за дру ги
актив но сти кои ги има ше СЗПМ во
2017 го ди на. Ка ли на С. Ан до но ва во
сво ја та ди ску си ја ги истак на од лич ни -
те ре зул та ти на по ле то на ин фор ми ра -
ње то, со оце на де ка се ко гаш мо же да
би де по до бро. Во ди ску си ја та по из ве -
шта јот учес тву ваа и Мир ко Ма кре шан -
ски и Мен до Ди мов ски. Из ве шта јот за
ра бо та та на СЗПМ за 2017 го ди на бе -

ше ед ног лас но усво ен. 
Фи нан си ски от из ве штај за ра бо -

та та на Со ју зот за 2017 го ди на го ела -
бо ри ра ше пре тсе да те лот на над зор -
ни от од бор, Ми тре Сто ја нов ски. Отка -
ко де тал но ги об јас ни при хо ди те и рас -
хо ди те во из ми на та та го ди на, тој го из -
не се мис ле ње то на НО со зак лу чок де -
ка Со ју зот во 2017 го ди на ра бо тел до -
ма ќин ски, ра ци о нал но и спо ред за -
кон ски те одред би. По из ла га ње то ед -
ног лас но беа усво е ни из ве шта јот, ка -
ко и од лу ка та за го диш на та сме тка на
СЗПМ за 2017 го ди на, ко ја ќе би де об -
ја ве на во вес ни кот „Пен зи о нер плус“
и на веб-стра ни ца та на Со ју зот.

На сед ни ца та беа до не се ни пре по -
ра ки за по ста пу ва ње на из бо ри те во
СЗПМ и во здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те, не го ви член ки во 2018/2019 го -

ди на, кои има ат за цел да би дат из бра -
ни спо соб ни, струч ни и искус ни ка дри
кои ќе ра ко во дат во на ред ни от че ти ри -
го ди шен ман дат. Во ди ску си ја та учес -
тву ваа Стан ка Трај ко ва, Ве ле Але ксов -
ски, Ри сто Ан ѓу шев и Ху лу си Са лиу. На
сед ни ца та бе ше усво ен и пред ло гот на
Крум Ста мен ков за до пол ну ва ње на
про гра ма та за ра бо та на СЗПМ: во
2018 го ди на да би де во ве ден бесп ла -
тен авто бу ски пре воз со ЈСП во Скоп је
за си те пен зи о не ри од РМ и да се ини -
ци ра кај над леж ни те ор га ни сопс тве -
но ста на пен зи о нер ски те до мо ви да се
пре не се на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те ко и што ги гра де ле. Сед ма та сед -
ни ца на со бра ни е то на СЗПМ уште ед -
наш по твр ди де ка Со ју зот во кон ти ну -
и тет че ко ри по за цр та ни от пат во по зи -
тив на на со ка.                                             К.С.А

На 30 март 2018 го ди на, со бра ни -
е то на ЗП- Би то ла одр жа сед ни ца со
единс тве на точ ка на днев ни от ред: Разг -
ле ду ва ње на пред ло гот на из врш ни от
од бор за про дол жу ва ње на тер ми нот за
одр жу ва ње на из бо ри на Здру же ни е то
и про дол жу ва ње на ман да тот на чле но -
ви те на ор га ни те на ЗП-Би то ла. 

Сед ни ца та на со бра ни е то ја во де ше
пре тсе да те лот Сте во Бо ја џи ев, а образ -
ло же ние за од лу ка та на из врш ни от од -
бор да де пре тсе да те лот на би тол ски те
пен зи о не ри, То ме Или ов ски.

- На ше то здру же ние во СЗПМ се
прик лу чи пред не кол ку го ди ни, а пред
тоа бе ше член ка на Со ју зот на ин ва лид -
ски те пен зи о не ри на Ма ке до ни ја. Отка -
ко ста нав ме член ка на СЗПМ на ше то
здру же ние мо ра ше да ги усог ла су ва ста -
во ви те и од лу ки те со СЗПМ и да из бе ре
на ши чле но ви во ор га ни те и ра бот ни те
те ла на Со ју зот. От та му до а ѓа и тер ми -
нот за одр жу ва ње на из бо ри во ЗП-Би -
то ла. Си те здру же ни ја на пен зи о не ри во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ги има ат усог ла -
се но ста во ви те со СЗПМ и одр жу ва ат
из бо ри во ист тер мин. Пред лог-од лу ка -
та ја разг ле ду ва ше и из врш ни от од бор,
а иста та е во сог лас ност и со ста ту тот на

ЗП-Би то ла. Исто та ка, за усог ла су ва ње
на тер ми нот за одр жу ва ње на из бо ри
во ЗП-Би то ла има ме и пре по ра ка ко ја
ед ног лас но е усво е на на сед ни ца та на
со бра ни е то на СЗПМ, а тоа е из бо ри те
во здру же ни ја та да се одр жат во пер и -
од од 1 де кем ври 2018 го ди на до 15 фе -
вру а ри 2019 го ди на - об јас ни пре тсе да -
те лот Или ов ски.

По кра тка ди ску си ја по пред ло гот
исти от бе ше усво ен со го ле мо мно зинс -
тво.

Са мо да спом не ме де ка пред са ма -
та сед ни ца на со бра ни е то, ра ко водс тво -
то на ЗП-Би то ла има ше со ста нок со пре -
тсе да те ли те на ур ба ни те за ед ни ци кои
беа ин фор ми ра ни за пред ло гот на из -
врш ни от од бор, при што исти те ед ног -
лас но го под др жаа.

Ова не е прв слу чај на усог ла су ва ње
со ста во ви те на Со ју зот и не го ви от ста -
тут. Та ков бе ше слу ча јот и со усог ла су -
ва ње на од дел ни чле но ви од ста ту тот на
ЗП-Би то ла, тер ми нот на одр жу ва ње на
спорт ски те игри и ре ви и те, ме ѓу на род -
на та со ра бо тка, учес тво на чле но ви од
би тол ско то здру же ние во ра бо та та на
СЗПМ и дру ги актив но сти.

До бре То до ров ски

На 22 март 2018 го ди на се одр жа
ре дов на сед ни ца на со бра ни е то на
ЗП-Ку ма но во со ко ја пре тсе да ва ше
пре тсе да те лот Спир ко Ни ко лов ски. Тој
во во вед но то из ла га ње се за др жа на
актив но сти те за обез бе ду ва ње де ло -
вен про стор на здру же ни е то. Со ре ша -
ва ње то на овој проб лем, во се дум де -
це ни ско то по сто е ње со свет ли бу кви
ќе би де за пи ша на уште ед на зна чај -
на да та. Со пот пи шу ва ње то на ку по -
про да жен до го вор и со до би ва ње то на
имо тен лист, здру же ни е то ко неч но ста -
на сопс тве ник на нов де ло вен про стор
со вкуп на по вр ши на од 247 ква драт -
ни ме три, од кои 163 ква драт ни ме -
три во при зем је и 84 на кат. За ре а ли -
зи ра ње на оваа цел бе ше фор ми ра -
на ко ми си ја за на о ѓа ње нов де ло вен
про стор, на ко ја де ле га ти те на со бра -
ни е то на ЗП за по ка жа на та актив ност,
без ни ка ков ма те ри ја лен на до ме сток,
им изра зи ја јав но приз на ние, бла го -
дар ност и по зи тив ни оце ни за нив на -

та ан га жи ра ност. Да по тсе ти ме де ка
за овој кру пен ин ве сти ци ски за фат,
фи нан си ски средс тва се обез бе де ни
во фи нан си ски от план на здру же ни е -
то, аку му ли ра ни од за ште ди ос тва ре -
ни во пос лед ни те де се ти на го ди на. Со
но ви от де ло вен про стор, здру же ни е -
то по дол го роч но ќе го ре ши про стор -
но то пра ша ње, ка ко за по тре би те на
КУД та ка и за ад ми ни стра ци ја та.

На сед ни ца та ста на збор и за го -
диш на та за врш на сме тка на ЗПК „Ку -
ма но во“ за ос тва ре ни те при хо ди и рас -
хо ди во 2017 го ди на, а образ ло же ние
да де пре тсе да тел ка та на над зор ни от
од бор, Сне жа на Ан до ва. Таа подв ле че
де ка во стру кту ра та на при хо ди те учес -
тву ва ат три из во ри: чле на ри на, ка ма -
ти и до на ции, до де ка во рас ход ни от дел
во ЗП-Ку ма но во со го ди ни оп сто ју ва
ед на по ши ро ка па ле та на тро шо ци кои
до се га ус пеш но се ме на џи ра ат бла го -
да ре ние на ед но од го вор но од не су ва -
ње, ра ци о нал но пла ни ра ње и тро ше -

ње спо ред утвр де ни на ме ни, а во сог -
лас ност со мож но сти те. Исто та ка, де -
ле га ти те на сед ни ца та на со бра ни е то
ја при фа ти ја и ин фор ма ци ја та за исп -
ла те ни те средс тва за Со ли да рен фонд
за по чи на ти пен зи о не ри во пер и о дот
ја ну а ри - но ем ври 2017 го ди на, и од
ди ску си ја та про из ле гоа не кол ку зак лу -
чо ци: Со бра ни е то да ја при фа ти

кон ста та ци ја та де ка пре зе ме ни те
мер ки за зго ле му ва ње на за др шка та
за 10 де на ри за пер и од од шест ме се -
ци при до не се да се ста би ли зи ра фи -
нан си ска та со стој ба на фон дот, а во -
ед но со бра ни е то сме та де ка до кол ку
ОРО на вре ме ре а ги ра ше со со од вет -
ни мер ки не ма ше да има не до стиг од
средс тва за исп ла та на пос мрт на по -
мош за по чи на ти те ко рис ни ци, и за -
тоа по ба ра ОРО ре дов но да ја сле ди
со стој ба та на овие средс тва и ако има
по тре ба на вре ме да ре а ги ра за да не
се по вто ри со стој ба та од прет ход на та
го ди на.                Јас ми на То до ров ска

СЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Со ју зот во кон ти ну и тет че ко ри по пла ни ра ни от пат 

Во из ми на та та го ди на има -
ше мно гу актив но сти на кои

мо же ме да би де ме гор ди.
Ре зул та ти те се одраз на на -
ша та спло те ност и за ед ниш -
тво, истак на пре тсе да те лот

на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски 

СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ЗП-БИТОЛА

Под др шка за усог ла су ва ње 
на из бо ри те со СЗПМ

ЗП-КУМАНОВО

Ус пеш но ме на џи ра ње на се вкуп но то ра бо те ње
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Гра до на чал ни кот на Охрид, д-р Јо -
ван Сто ја но ски, не о дам на бе ше во пр -
ва ра бот на по се та на ЗП-Охрид и Де бр -
ца. Цел та на по се та та бе ше да ги осоз -
нае те ков ни те актив но сти и проб ле ми -
те во ра бо та та на здру же ни е то. За акту -
ел ни те актив но сти на здру же ни е то, гра -
до на чал ни кот Сто ја но ски бе ше ин фор -
ми ран од пре тсе да те лот на здру же ни е -
то, Ѓор ѓи Трп че ски, кој во сво е то образ -
ло же ние го ин фор ми ра ше д-р Сто ја но -
ски за бро јот на пен зи о не ри те, ор га ни -
за ци о на та по ста ве ност, до се гаш ни те ус -
пе си и ре зул та ти те во спор тот и кул ту ра -
та, ху ма ни тар ни те актив но сти, со ра бо -
тка та со ло кал на та са мо у пра ва, со ра -
бо тка та на пен зи о не ри те со дру ги гра -
ѓан ски нев ла ди ни здру же ни ја и со здру -
же ни ја та од со сед ни те др жа ви, По гра -
дец - Ал ба ни ја, Вра ње - Ср би ја, Ста ра
За го ра - Бу га ри ја и Ко стур – Гр ци ја, ко -
ја е во фа за на пре го во ри.

Трп че ски исто та ка го за поз на гра -
до на чал ни кот Сто ја но ски со дам неш на -
та ини ци ја ти ва за из град ба на Дом за
ста ри ли ца, суд ски от спор, по тре ба та од
бесп ла тен пре воз на пен зи о не ри те и по -
тре ба та од пот пи шу ва ње на спо год ба
за со ра бо тка со оп шти на та Охрид, ко ја
се пра кти ку ва ше и до се га, за ап ли ка ци -
ја на про е кти на ло кал на та са мо у пра ва

од ја вен ин те рес од об ла ста на кул ту ра -
та, спор тот и дру го. Трп че ски го за поз на
гра до на чал ни кот и со про е ктот на СЗПМ
„2018-та - го ди на на инк лу зи ја на ста ри -
те лу ѓе“ и со дру ги за ед нич ки про е кти
што во те кот на го ди на та се ре а ли зи ра -
ат во сог лас ност со го диш на та про гра -
ма на СЗПМ.

Во не по сред на та и ср деч на ат мо -
сфе ра, гра до на чал ни кот Сто ја но ски про -
ја ви ин те рес и за дру ги те ков ни актив -
но сти и проб ле ми на здру же ни е то, за

што ве ти де ка во рам ки те на не го ви те
мож но сти и ов ла сту ва ња ќе да де свој
при до нес во нив но раз ре шу ва ње. Од
стра на на гра до на чал ни кот исто та ка бе -
ше истак на то де ка ло кал на та власт ќе
ги под др жу ва про е кти те на охрид ски те
пен зи о не ри кои се во на со ка на прод -
ла бо чу ва ње на со ра бо тка та со здру же -
ни ја од збра ти ме ни те гра до ви од по ши -
ро ки от ре ги он, осо бе но при ту ри стич ка
про мо ци ја на Охрид во зем ја та и во
странс тво.   К. Спа се ски

Оп шти на та Ко ча ни не се отка жу ва
од иде ја та, а на ед но и ре а ли за ци ја та
на до мот за ста ри ли ца, кој ка ко ре ги -
о на лен тре ба да се гра ди во Ко ча ни.
Гра до на чал ни кот Ни кол чо Или ев из ја -
ви де ка до мот ќе се гра ди на оп што за -
до волс тво на пен зи о не ри те од оп шти -
на та и ре ги о нот, нај а ву вај ќи ги актив -
но сти те што се пре зе ме ни за не го во
поч ну ва ње.

Олес ни тел на окол ност за по че ток
на про е ктот „Дом за ста ри ли ца во Ко -
ча ни“ е тоа што ве ќе е под го твен иде -
ен про ект и е до не сен ур ба ни стич ки
план за ло ка ци ја та, а се обез бе де ни и
си те по треб ни ус ло ви за не гов по че -
ток - истак ну ва Или ев.

На сред ба во Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка ни бе ше ре -
че но де ка до мот е вле зен во про гра -
ма та за из град ба, а по чет ни те средс -
тва ќе би дат обез бе де ни од средс тва -
та кои беа на ме не ти за из град ба на
кар го ае ро дро мот во Штип. Со ова,
истак ну ва Или ев, пен зи о не ри те од
источ на Ма ке до ни ја ќе мо жат да сме -
та ат на ста реч ки дом што ќе ги за до -
во ли нив ни те по тре би. Тој ја истак на
под го тве но ста на оп шти на та да по мог -
не во не го ва та ре а ли за ци ја.

За пра шан за со ра бо тка та на оп -
шти на та со ЗП-Ко ча ни, Или ев од го во -
ри де ка тој ка ко гра до на чал ник ќе ги
под др жу ва актив но сти те на ко чан ска -
та пен зи о нер ска ор га ни за ци ја, при
што нај а ви пре от ста пу ва ње на про сто -
рии во не кол ку ур ба ни за ед ни ци во
на се ле ни те ме ста од оп шти на та, кои
ќе би дат на ме не ти за пен зи о нер ски
клу бо ви.

Гра до на чал ни кот на Ко ча ни нај а -
ви и из град ба на град ски парк во кој
пен зи о не ри те и лу ѓе то од тре та та до -
ба ќе мо жат да го ми ну ва ат сво е то сло -
бод но вре ме во про ше тки, за ед нич ки
из ле ти и сред би.                К. Ге ра си мов

По чи ту ван гра до на чал ник, го лем број
де мир хи сар ци ви ја да доа сво ја та под др -
шка да би де те прв чо век на оп шти на та,
а ме ѓу нив го лем број се пен зи о не ри. Ка -
ква е со ра бо тка та со оваа гру па гра ѓа ни?

- Ло кал на та са мо у пра ва на оп шти на -
та Де мир Хи сар на сто ју ва да би де бли ска
со гра ѓа ни те, би деј ќи тие го да ва ат ле ги -
ти ми те тот на гра до на чал ни кот, а воз врат -
но оп шти на та е таа ко ја ги ре ша ва проб -
ле ми те на гра ѓа ни те. Во таа гру па при -
па ѓа ат и пен зи о не ри те и ста ри те ли ца, а
ре тки се и до ма ќинс тва та ка де што не -
ма ва ква ка те го ри ја гра ѓа ни и во мно гу
слу чаи прет ста ву ва ат ос нов на ма те ри -
јал на пот по ра на се мејс тва та. Осо бе но
сум горд на пен зи о не ри те, и нај че сто ги
по со чу вам ка ко при мер ка ко мо же во
по од ми на ти го ди ни да се би де акти вен.
Тие има ат до стој но ме сто во на ша та оп -
шти на. Ка ко ло кал на са мо у пра ва по сто -
ја но ја сле ди ме со стој ба та, па во одре -
де ни слу чаи ка де што има по тре ба из ле -
гу ва ме в пре срет, се ка ко спо ред на ши -
те мож но сти. Мо жам сло бод но да ка жам
де ка ло кал на та са мо у пра ва се ко гаш е
отво ре на за со ра бо тка со здру же ни е то
на пен зи о не ри. Ка ко до каз за ова е и по -
да то кот де ка во овој кра ток пер и од од
не кол ку ме се ци, кол ку што сум на оваа
функ ци ја, со прет став ни ци на пен зи о не -
ри те имам ос тва ре но две ра бот ни сред -
би од кои про из ле гоа кон крет ни по на та -
мош ни актив но сти во сог лас ност со со -
стој би те и проб ле ми те со кои се со о чу -
ва ат. Ги под др жу ва ме и ги сле ди ме си те
нив ни до се гаш ни актив но сти и по сто ја -
но сме при сут ни на нив ни те сред би, а
со ра бо тка та ќе про дол жи и во ид ни на сe
со цел соз да ва ње по до бри ус ло ви за жи -
вот и по лес но ос тва ру ва ње на по тре би -
те на пен зи о не ри те.

Иа ко ра ко водс тво то на ЗП-Де мир Хи -
сар е за до вол но од до се гаш ни те кон та -
кти со ло кал на та са мо у пра ва, си гур но мо -
же да би де и по до бро. Што се пре зе ма во
таа на со ка? 

- По ве ќе го диш на та со ра бо тка на ЗП-
Де мир Хи сар и оп шти на та е на ни во кое

са мо мо же да се по са ка и тре ба да би де
при мер ка ко се гра дат ме ѓу себ ни од но -
си. Во ид ни на пла ни ра ме со ра бо тка та
уште по ве ќе да се прод ла бо чу ва. Оп шти -
на та ќе би де по кро ви тел на ед на го ле ма
пен зи о нер ска сред ба на Илин ска Пла ни -
на, кај ма на стир ски от комп лекс „Св. Или -
ја“, ко ја се на де ва ме де ка ќе пре рас не
во тра ди ци о нал на. Се ко гаш се ра ду вам
ко га од пен зи о не ри те ќе про из ле зе не ко -
ја ини ци ја ти ва, по тре ба или ба ра ње ка -
де што мо же ме фи нан си ски или ор га ни -
за ци ски да по мог не ме. Во на ша та про -
гра ма за ра бо та ве тив де ка ќе по мог нам
во До мот на пен зи о не ри те да се отво ри
пр ви от пен зи о нер ски клуб, во кој пен зи -
о не ри те ќе се дру жат и пре ку раз ни дру -
ги актив но сти за ед но ќе ги по ми ну ва ат
пен зи о нер ски те де но ви. Ка ко оп шти на
ќе по ма га ме и на ста ри, из не мо ште ни и
пен зи о не ри со ни ски при ма ња пре ку раз -
ни фор ми на до на ции и дру ги фи нан си -
ски средс тва. Нај во зрас на та по пу ла ци ја
гра ѓа ни во оп штес тво то, др жа ва та и во
оп шти на та вгра ди ле и оста ви ле дел од се -
бе и исти те зас лу жу ва ат да им се по све -
ти по го ле мо вни ма ние. Јас и це ли от мој
тим го це ни ме нив ни от при до нес и со си -
те си ли ќе на сто ју ва ме и ќе се гри жи ме
пен зи о не ри те до стој но да ги жи ве ат пен -
зи о нер ски те де но ви. Во го диш ни от бу џет
на оп шти на та се пред ви де ни средс тва за
под др шка на игро ор на та гру па ко ја е во
склоп на здру же ни е то, би деј ќи пен зи о не -
ри те се про мо то ри на оп шти на та во др -
жа ва та, но и во странс тво.

Ка ко „та тко“ на гра дот, ка кви се ва -
ши те пла но ви за оп шти на та во на ред ни -
те го ди ни? 

Мо и те пла но ви и мо ја та ви зи ја за оп -
шти на та е во це лост да ја осо вре ме ни ме
и да им овоз мо жи ме на си те жи те ли да
се чув ству ва ат уба во. Ту ка пред сe мис -
лам на ре ша ва ње то на нај гор ли ви от проб -
лем на мо и те со гра ѓа ни, ка ко и на ре ша -
ва ње на проб ле мот со не вра бо те но ста.
Во кон сул та ци ја со цен трал на та власт ра -
бо ти ме на на о ѓа ње на по тен ци јал ни ин -
ве сти то ри, отво ра ње на но ви про из водс -

твени ка па ци те ти и ре стар ти ра ње на по -
стој ни те. По крај по стој на та ру ска ин ве -
сти ци ја, има ме нај а ви за но ви стран ски
ин ве сти ции. Пр ви от мој про ект бе ше ре -
кон струк ци ја на по крив на та кон струк ци -
ја на До мот на пен зи о не ри во се ло то Сло -
е шти ца, кој за ре корд но вре ме е за вр -
шен, а исто та ка во за врш на фа за е и ре -
кон струк ци ја та на град ски от па зар. Во
тек е про е ктот за ка на ли за ци ска мре жа
во се ло то Бел че, ре ша ва ње на проб ле -
мот со во дос наб ду ва ње то во се ла та Гра -
и ште, Ба би но, За го ри че и Уто во, ре кон -
струк ции на ули ци во се ло то Све та и дру -
го. Се пре зе ма ат актив но сти за по до бру -
ва ње на пре во зот на уче ни ци те и обез -
бе ду ва ње ре дов ни авто бу ски ли нии до
не кол ку по да леч ни пла нин ски се ла. Мис -
лам де ка сме на ви стин ски от пат и про -
дол жу ва ме со ре а ли за ци ја на за цр та ни -
те про е кти. 

И на кра јот, што би им по ра ча ле на
пен зи о не ри те? 

Пред сe, до бро здрав је. Ма кси мал но
да ги ко ри стат по вол но сти те што ги ну ди
Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на ра -
бо та, и пре ку нив но то бо га то жи вот но
искус тво, кое прет ста ву ва не про цен ли -
во бо гат ство, актив но да се вклу чат во ра -
бо та та на ло кал на та са мо у пра ва со свои
пред ло зи и идеи. Зо ран Сте ва нов ски 

Клу бот на ли те ра тур ни те твор ци од
При леп е еден од по а ктив ни те не са -
мо во овој град ту ку и по ши ро ко. Со
не го во то учес тво на ско ро си те ли те -
ра тур ни сред би што ги ор га ни зи ра ат
ЗП-При леп и дру ги те ли те ра тур ни асо -
ци ја ции над вор од др жа ва та, со сво -
ја та се дум го диш на актив ност се на -
мет ну ва и со бро јот на твор ци те и со
ква ли те тот на твор би те. Не ма ма ни -
фе ста ци ја што ја ор га ни зи ра ат ЗП-При -
леп или Акти вот на пен зи о нер ки од ова
здру же ние, по по вод не кој зна ча ен
исто ри ски праз ник или во оп што дру -
же ње на пен зи о не ри те од раз гра но -
ци те, а да не на ста пи ле ли те ра тур ни -
те пен зи о нер ски твор ци од овој клуб.
Во клу бот чле ну ва ат пре теж но пен зи -
о нер ки и пен зи о не ри љу би те ли на пи -
ша ни от збор. Ме ѓу два е се ти на чле но -
ви на клу бот со пра во мо же да се ка -
же де ка се нај а ктив ни Мир јан ка Ри -
сте ска-Сел ча нец, Ма ри ја Ѓор ѓи о ска,
Асен Ста ме нов, Вес на Ше ре ме тко ска,
Жи вко Ка ре ски-Гор но се лец и дру ги кои
зад се бе има ат ве ќе и по не кол ку из -
да де ни кни ги. 

- Ка ко чле но ви на клу бот има ме из -
да де но вкуп но пе де се ти на кни ги про -
за, по е зи ја, ро ма ни и дру го. Учес тву -
ва ме на по ве ќе кон кур си низ Ма ке до -
ни ја и над вор од неа, а има ме на ста -
пу ва но и на за ед нич ки ли те ра тур ни
дру же ња со дру ги  клу бо ви. Тра ди ци о -
нал но се со би ра ме за про мо ци ја на
не ко ја кни га из да де на од член на на -
ши от клуб - ве ли пот пре тсе да те лот на
клу бот, Жи вко Ка ре ски, кој пред пен -
зи о ни ра ње то бил ра бот ник во при леп -
ски „Еу ро ин вест“. Ро ден е во При леп
ка де што и се шко лу вал и ка де што жи -
вее и де нес. Љу бо вта кон умет но ста и
та лен тот ги раз о ткри ва и на по каз и на
про чит ги ну ди низ пр ви те не го ви сти -
хо ви. Во 1996 го ди на се „ра ѓа ат“ не -
го ви те пр ви рас ка зи „На пре чу ву ва -
ње“, „Ко му да ка жам“, „Ди ле ма“ и др.
Две го ди ни по доц на ја пи шу ва пр ва -
та мо но дра ма „Би се ра“, по тоа „Си те
мои же ни“, „Праз на со ба“ и дру ги. На

пр ви от кон курс за ори ги на лен текст за
мо но дра ма во Би то ла ја до би ва пр ва -
та на гра да за „Во ди те“, а „Би се ра“ е
ме ѓу отку пе ни те. Во на ред ни те две го -
ди ни му се на гра де ни мо но дра ми те
„Пос лед на на деж“ и „Ср це за тро шка
љу бов“. До се га са мо стој но и пре ку Клу -
бот на ли те ра тур ни твор ци учес тву вал
и на дру ги кон кур си, а рас ка зи и есеи
има об ја ву ва но во Ку ма но во, Бје ли -
на, Брч ко, Са ра е во, Кру ше ва и др.
„Иски на ти пар чи ња жи вот“ му е пр ва
збир ка рас ка зи из да де на во ско ро
вре ме.

- Има ме го ле ми пла но ви за оваа го -
ди на. На ши чле но ви ќе учес тву ва ат на
мно гу ли те ра тур ни ма ни фе ста ции и
кон кур си во гра дот, во др жа ва та и над -
вор од неа. Де но ви ве, со свои де ла чле -
но ви на клу бот учес тву ваа кај свои ко -
ле ги-пен зи о не ри во Штип - до да ва Жи -
вко Ка ре ски.                           К. Ри сте ски

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Охрид ски от гра до на чал ник 
во по се та на пен зи о не ри те

Ќе се гра ди дом за ста ри ли ца
во Ко ча ни

ЗП-ПРИЛЕП

Актив но сти на пен зи о не ри те
ли те ра тур ни твор ци

ИНТЕРВЈУ СО МАРЈАНЧЕ СТОЈАНОВСКИ, ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР

Искус твото на пен зи о не ри те 
не про цен ли во бо гат ство
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Но ви на рот и пен зи о нер Гој ко Ефто -
ски е ви стин ски при мер за при мер.
Пе де сет го ди ни е при су тен во жи вот -
но то пул си ра ње на Те то во ка ко но ви -
нар, пуб ли цист и ху ма нист. Ка ко пен -
зи о нер е акти вен учес ник во актив но -
сти те на СЗПМ ди рект но, но и пре ку ЗП-
Те то во. Со ед на ков жар и по све те ност
про дол жу ва да е во збид ну ва ња та со
што се пре поз на ва и ви сти на та и му -
дро ста на жи во тот. Тоа е спо соб ност
ед на но ви нар ска ду ша да се спои со
ре ал но то и тоа што се на ве сту ва ка ко
ид ни на, ка ко на чин на ба ра ње аг ли
низ жи во тот да се за пи шу ва ат фраг -
мен ти на тоа што по ми на ло, тоа што се
слу чу ва и тоа што до а ѓа ка ко на ше и
не го во вре ме. От та му и ед но став на та
ви сти на де ка не е сe по ми на то тоа што
по ми на ло, ка ко што не е сe тоа што ќе
дој де. Во ствар но ста тре ба да се нав -
ле гу ва во најд ла бо ки те сфе ри од жи -
во тот. Тоа е фе но ме нот на но ви нарс -
тво то, по сто ја но да е во до пир со ре ал -
ни от жи вот. Тоа мо же и тре ба да се раз -
бе ре и ка ко тво реч ки не мир на Гој ко
Ефто ски, за што на та ков на чин се обез -

бе ду ва ме сто на со вре ме ни от чо век
во по е ди неч на та по тра га по на ста ни -
те за да се нај де ме ме ѓу ло кал но то, на -
ци о нал но то и уни вер зал но то. Во сво -
ја та но ви нар ска ра бо та Гој ко Ефто ски
се про ја ву ва ка ко упо рен истра жу вач
и со ра бо ту ва со по ве ќе но ви нар ски
ку ќи. Во до се гаш на та но ви нар ска деј -
ност на пи шал по ве ќе од 30.000 нас -
ло ви од кои се најм но гу број ни ве сти -
те и ре пор та жи те. Пи шу ва за на ста ни -
те, но и за нес по којс тва та, ди ле ми те,
не ми ри те на лу ѓе то. Тој е во по сто ја на
по тра га по ин фор ма ции од ре ал ни от
жи вот на Те то во. Осо бе но се за др жу -
ва на збу не то ста на лу ѓе то во про це сот
на бр зи те про ме ни на све ста во ова
на ше вре ме во кое жи ве е ме, дра ма -
тич но, бур но, те шко, од мин ли во и не -
од мин ли во, но по сто ја но не за вр ше но
вре ме на транс фор ма ци ски про ме ни
на тран зи ци ја та од со ци ја ли стич ки во
плу ра лен мо дел на др жав но то уре ду -
ва ње. Во не го ва та но ви нар ска ра бо -
та се сре ќа ва ат го лем број те ми кои се
обра бо ту ва ат со тво реч ки жар, ка ко
дла бок пре диз вик во кој се на о ѓа и за -

до волс тво, ка ко тво реч ки на мир да се
обез бе ди ме сто за но ви нарс тво то во
оп шта та по тра га по сопс тве ни от иден -
ти тет. Бил дол го го ди шен ди ре ктор на
Цен та рот за ин фор ми ра ње во Те то во
со ин фор ма тив ни те средс тва - вес ни -
кот „По лог за Те то во“ и го сти вар ска та
оп шти на и Ра дио Те то во, но и дол го го -
ди шен со ра бот ник на вес ни ци те „Ве -
чер“, „Млад бо рец“, „Бор ба“, „Спорт“,
„Утрин ски вес ник“ и го лем број по вре -
ме ни ре ви јал ни из да ни ја.

По крај со но ви нарс тво то, Гој ко Ефто -
ски се за ни ма вал и со пуб ли ци сти ка.
Автор е на мо но гра фи и те „Те то во и око -
ли на та“, „Љу бо тен“, за фуд бал ски от
спорт во Те то во, „Ју го хром“, „Со ли дар -
но ста на де ло“, „На ши от хе рој Цо ки“,
мо но гра фи ја та „65 го ди ни пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње во Те то во“ и дру ги.

За ра ди се то тоа, Ефто ски е два па -
ти од ли ку ван со нај ви со ко то приз на -
ние на Те то во. Пр во то е за не го ва та ху -
ма ност ка ко кр во да ри тел (кр во да ри -
тел бил 99 па ти), што прет ста ву ва не -
гов при до нес во до сто инс тво то на чо -
веш тво то, ка ко и за но ви нарс тво то. Тој
е до бит ник на ор ден со зла тен ве нец и
дру ги од ли ку ва ња, на гра ди и приз на -
ни ја. Гој ко Ефто ски осум го ди ни бил
член во ор га ни те на ЗП-Те то во, од кои
4 го ди ни и пре тсе да тел на со бра ни е -
то. Во тоа вре ме зна чај ни актив но сти
би ле актив но сти те за из град ба на ста -
реч ки дом, со ра бо тка со ху ма ни тар ни
ор га ни за ции и со оп шти на та, отво ра -
ње клу бо ви на пен зи о не ри и дру ги деј -
но сти. Де нес е член на ко ми си ја та за
ин фор ми ра ње на СЗПМ и со ра бот ник
на вес ни кот „Пен зи о нер плус“.

Ам бици оз на та цел да се ре а ли зи -
ра од го вор на за да ча во жи во тот, но -
ви на рот и пен зи о нер Гој ко Ефто ски ги
ре а ли зи ра ше со учес тво во ин фор ми -
ра ње то за си те про це си од жи во тот во
Те то во. По сто ја но на сто ју ва ше, а тоа
го пра ви и де нес со фо кус на пен зи о -
нер ски от жи вот. Се то тоа го пра ви со
кри ти чен, кре а ти вен и ком пе тен тен
од нос. Ј. Д.

Љуп чо Ни ко лов ски, де нес пен зи о -
нер, сво јот жи во тен век го по ми нал во
по ра неш на та тек стил на фа бри ка за тка -
е ни ни „Кар пош“. Не са мо што бил при -
ме рен ра бот ник, тој бил и од ли чен спор -
тист во мла до ста. Во тоа вре ме играл
фуд бал во оп штин ска та ли га на Кри ва
Па лан ка и ва жи за еден од неј зи ни те ос -
но ва чи. Ка ко истак нат фуд ба лер ус пе -
ал да ста не де ле гат на ФФМ во Пр ва и
Вто ра ли га на Ма ке до ни ја и тоа два ман -
да та, а по тоа ста нал и су ди ја во овие ли -
ги. Со си те по стиг на ти ус пе си на кра јот
ста нал фуд бал ски инс пе ктор.

Во ед но бил и пре тсе да тел на мла дин -
ска та ор га ни за ци ја, два ман да та. По крај
ра бо та та во фа бри ка та, поч нал да да ру -
ва крв за да спа си чо веч ки жи во ти. Има
да ру ва но крв два е сет и шест па ти. За -
до волс тво то го гле да во ил јад ни ци спа -
се ни чо веч ки жи во ти и сре ќа та што ја
чув ству ва ле бол ни те. За ху ма но ста по -
ка жа на на де ло при ОО на Цр ве ни от крст
на Кри ва Па лан ка има до би е но по ве ќе
бла го дар ни ци, ка ко и сер ти фи кат за ус -
пеш но ор га ни зи ра ње на кр во да ри тел -

ски ак ции на ни во на оп шти ни те Кри ва
Па лан ка и Ран ков ци. Не са мо тоа, тој е
и во лон тер во про е ктот „Гри жа на ста ри
ли ца во до маш ни ус ло ви“.

На по ле то на кул ту ра та е учес ник и
еден од ос но ва чи те на КУД „Кар пош“ -
Кри ва Па лан ка, друш тво кое оваа го ди -
на го од бе ле жа сво јот пе де сет ти ју би леј.

За го ле ми от при до нес во ова КУД све -
до чат до би е ни те бла го дар ни ци, а осо -
бе но му се дра ги приз на ни ја та по по вод
50-от, 100-от и 150-от на стап. Љуп чо Ни -
ко лов ски е и истак нат спор тист. За по -
стиг на ти те ус пе си на ова по ле све до чат
мно гу те до би е ни бла го дар ни ци и приз -
на ни ја.

Со ва кви актив но сти тој про дол жу -
ва и по пен зи о ни ра ње то во 2014 го ди -
на. Во спорт ски те пен зи о нер ски нат пре -
ва ри се вклу чу ва во дис цип ли ни те: пи -
ка до, ко шар ка и шу ти ра ње на ма ли го -
ло ви. На по ле то на кул тур ни те на ста ни
е еден од ос но ва чи те на пен зи о нер ска -
та фолк лор на гру па ко ја ра бо ти во рам -
ки те на здру же ни е то и со сво и те на ста -
пи бе ле жи за вид ни ре зул та ти.

За ра ди со лид ни те ре зул та ти и ус пеш -
ни те по стиг ну ва ња, во 2017 го ди на до -
бил бла го дар ни ца за ус пеш но афир ми -
ра ње на здру же ни е то.

Со дру ги збо ро ви, Ни ко лов ски ва жи
за до бар со пруг, та тко и де до и по чи ту -
ван ко ле га ме ѓу пре о ста на ти те пен зи о -
не ри.                                               Б. Стој чев ска

ПОРТРЕТ НА ПЕНЗИОНЕРОТ ГОЈКО ЕФТОСКИ ОД ТЕТОВО

Но ви нар, пуб ли цист, акти вист и кр во да ри тел   

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Љуп чо Ни ко лов ски - ху ма нист, спор тист 
и од ли чен фолк ло рист

ЗП-ГАЗИ БАБА

Еду ка тив но пре да ва ње 
од об ла ста на за шти та та 

ЗП-ШТИП

Пен зи о не рот и бо рец Тра јан
прос ла ви сто ле та 

Во рам ки те на про гра ма та, ЗП-Га -
зи Ба ба и пен зи о нер ски от дом, во со -
ра бо тка со по ли ци ска та ста ни ца од
Авто ко ман да, ор га ни зи раа пре да ва -
ње на акту ел на те ма: „За шти та од имот -
ни де ли кти“, со ак цент на краж би, те -
шки краж би и из ма ми. Пре да ва ње то
се одр жа во про сто ри и те на пен зи о -
нер ски от клуб во До мот на пен зи о не -
ри, на 20 март 2018 го ди на, а пре да -
ва чи беа струч ни ли ца, инс пе кто ри од
по ли ци ска та ста ни ца во Авто ко ман да.

На пре да ва ње то го во ре ше пре тсе да -

те лот на ЗП-Га зи Ба ба, Ѓор ѓе Ан до нов, при
што истак на де ка ва кви от на чин на еду -
ка ци ја на по пу ла ци ја та од тре та та до ба,
пре ку ор га ни зи ра ње пре да ва ња ќе про -
дол жат и по на та му со нај раз лич ни те ми. 

Пре да ва ње то пре диз ви ка го лем
ин те рес, а го сле деа го лем број пен зи -
о не ри од си те раз гра но ци на Здру же -
ни е то, ка ко и ста на ри те од пен зи о нер -
ски от дом. Пен зи о не ри те по ста ву ваа
пра ша ња во вр ска со нив ни те проб -
ле ми по вр за ни со те ма та, на кои до -
би ваа со од вет ни од го во ри. В.П.

Ре тки се пен зи о не ри те, а осо бе но
жи ви те бор ци од НОБ ка ко Тра јан Јо ва -
нов кој е ро ден во 1918 го ди на. За тоа
на 3 април, пре тсе да те лот на здру же ни -
е то „Бор ци и про дол жу ва чи на бо реч ки -
те тра ди ции“, Трен да фил Ата на сов ски,
се кре та рот Пе тар Ми цев и пр ви от ком -
ши ја Си ме он Ко жу ха ров ор га ни зи раа
по се та и од бе ле жу ва ње на сто ти от ро -
ден ден на Тра јан Јо ва нов, учес ник во
НОБ. Тра јан Јо ва нов е ро ден во Штип, а
не го ви те ро ди те ли по тек ну ва ат од се ло -
то Ко ше во и По чи ва ло, ка де што ка ко де -
те го за поз нал плач ко вич ки от пре дел. Јо -
ва нов има дол га жи вот на па те ка ис пол -
не та со на ста ни и случ ки да се на пи ше
цел еден ро ман. Мо же би не кој од че ти -
ри те вну ци ќе ја ове ко ве чи оваа иде ја.

Имам три де ца и че ти ри вну ци, жи -
ве ам со си нот, не мо же да се по жа лам,
имам пен зи ја, сво ја со ба, те ле ви зор. По -
ра но чи тав, одев во ЗПШ во СБШ, но ви -
дот ме на пу шта ама умот ме др жи. Са -
кам да се дру жам, да рас ка жу вам за мо -
е то ми на то. Ка ко млад учев сто лар ски
за на ет во 1945 го ди на, во ед на сто лар -
ска ра бо тил ни ца во Штип, по тоа ра бо -
тев во за дру га та, а се пен зи о ни рав во
1963 го ди на. Ете до че кав да прос ла вам
100 го ди ни жи вот, а во тие бур ни вре ми -
ња се кој ден се бо рев ме со смрт та. Со
мо јот сто лар ски за на ет им бев под др -
шка на пар ти за ни те. Во вре ме на вој на -
та на ша единс тве на цел бе ше ос ло бо ду -
ва ње на та тко ви на та. На ед на син ди кал -
на кон фе рен ци ја се из би ра ше се кре тар,

го из браа Сто јан - Тан ко Боч вар ски. Во
1941 го ди на, ко га дој доа не при ја тел ски -
те вој ски, Гер ман ци те не ан га жи раа во
гра де ње на ту нел, за за на ет чи ски ра бо -
ти, пра вев ме ко лич ки за ра бот ни ци те.
На Плач ко ви ца се фор ми раа пар ти зан -
ски те одре ди, а јас ја поз на вав пла ни на -
та и од не сов 101 бо рец, со нас беа и Ки -
ро Зен дел ски и мла да та Цве та Јо ва но -
ва. Анг ли ча ни те ни до ту ри ја хра на и об -
ле ка од воз дух. Од овие одре ди од Ко ча -
ни, Штип и Бе ро во се фор ми ра 52. ди -
ви зи ја и од си те дру ги се фор ми ра ше Че -
твр та та ма ке дон ска бри га да. Јас со дру -
га ри те Асан Ке рим и Ни ја зи Ке ри ми бев -
ме во Че твр та та ма ке дон ска бри га да,
ко ја бе ше на Кат ла нов ско Бр до кај Ко -
ња ри, во из вид ни ца бе ше Ва ве то. Тој
13-ти но ем ври се ос ло бо ди Скоп је, спи -
ев ме во Кат ла но во, ги слу шав ме пу кот -
ни ци те, не при ја те лот се пов ле ку ва ше,
ги онес по со би ја пру ги те, ми нав ме пре -
ку пон тон ски мост. Бри га да та за ми на на
Срем, а јас би деј ќи бев во зад ни на, ме
вра ти ја во Штип на рас по ла га ње на пар -
ти ја та - до да ва во еден здив Јо ва нов.

За не го во то актив но учес тво во НОБ,
Тра јан е од ли ку ван со ор ден за зас лу ги
за на ро дот, приз на ние за актив ност во
Со ци ја ли стич ки от со јуз и со бла го дар ни -
ца од СБМ. 

Овој чо век-исто ри ја се заб ла го да ри за
по се та та и им по ра ча на дру га ри те од СБ-
Штип да го по се ту ва ат за да си по при ка -
жат за бор бе но то ми на то.

Цве та Спа си ко ва


