
PENZIONERSKIvidici Сојуз на здруженијата 

на пензионерите 

на Македонијаvidici
До бро ин фор ми ра ни от пен зи о нер 
е ко ри сен за се бе, за здру же ни е то,

за Со ју зот и за оп штес тво то, 
кое тре ба да ги ко ри сти зна е ња та 

и искус тва та на пен зи о не ри те

Ко ми си ја та за ин фор ми ра ње и из да вач ка деј -
ност на ИО на СЗПМ и на ре дак ци ски от од бор на вес -
ни кот „Пен зи о нер плус“, на 19 октом ври 2018 го ди -
на одр жаа сед ни ца со ко ја ра ко во де ше пре тсе да тел -
ка та на ко ми си ја та, Ка ли на С. Ан до но ва, а беа при -
сут ни и Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на СЗПМ, Сал -
тир Ка ров ски, пот пре тсе да тел на ИО и Стан ка Трај -
ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ.

На по че то кот на сед ни ца та на при сут ни те им се
обра ти Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на СЗПМ и
пре тсе да тел на из да вач ки от со вет на вес ни кот.

- Во да леч на та 2005 го ди на ус пеш но за поч на да
из ле гу ва ме сеч ни от при лог „Пен зи о нер ски ви ди ци“
во це не ти от прв ма ке дон ски дне вен вес ник „Но ва
Ма ке до ни ја“ ка ко за ед нич ки про ект со глав ни от уред -
ник Але ксан дар Дим ков ски, а ви стин ска нај а ва за
еден нов на чин на ин фор ми ра ње на пен зи о не ри те
за поч на во ју ли 2008 го ди на ко га из ле зе пр ви от број
на „Пен зи о нер плус“, со што се отво ри но ва стра ни -
ца во исто ри ја та на ин фор ми ра ње то на пен зи о не -
ри те и јав но ста за ма сов на та пен зи о нер ска по пу ла -
ци ја. Во пр ви от број не слу чај но се ука жу ва де ка вес -
ни кот и веб-стра ни ца та се кру пен ис че кор во ин фор -
ми ра ње то и де ка СЗПМ со око лу 250.000 чле на има
по тре ба од свој си стем на ин фор ми ра ње кој би тре -
ба ло да ги за до во ли ос нов ни те це ли и за да чи што се
по ста ву ва ат во оваа об ласт на ба за на ви стин ска и
ефи кас на ин фор ма ци ја. За па зу ва ње то ток му на овие
по сту ла ти и бо га ти те со др жи ни при до не соа во овие
го ди ни да се на пра ви го лем ис че кор на пред во об -
ла ста на ин фор ми ра ње то на пен зи о не ри те на ре -
пуб лич ко ни во. Од број во број вес ни кот „Пен зи о нер
плус“ ста ну ва ше с  è по ква ли те тен, со го лем број акту -
ел ни, ин те рес ни и но ви ин фор ма ции што ги не ма ше
во дру ги те ме ди у ми. За поч на да се ос тва ру ва и пр -
вич на та за лож ба вес ни кот да ста не глас ник на ви -
сти на та. По сто ја но се зго ле му ва ше и до пис нич ка та
мре жа, што ста на пре поз нат лив знак. Мо и те истра -
жу ва ња ка ко ос но во по лож ник на ви стин ско то ин -
фор ми ра ње во СЗПМ, за пен зи о не ри те и ста ри те лу -
ѓе во зем ја та и по ши ро ко во оп кру жу ва ње то, по ка -
жу ва ат де ка ка ко ре зул тат на вли ја ни е то на ин фор -
ми ра ње то на си те ни воа, го лем број пен зи о не ри во
рам ки те на Со ју зот и во здру же ни ја та на пен зи о не -
ри од го ди на на го ди на сè по ве ќе се вклу чу ваа во
про грам ски те актив но сти во оп штес тво то, во пен зи -
о нер ски от ама тер ски спорт, во фолк лор ни те ре вии
и дру го. Со тоа се за до во лу ва ше и пра во то на ин фор -
ми ра ност на гра ѓа ни те за актив но сти те на пен зи о -
нер ска та по пу ла ци ја, но и за пот тик ну ва ње на раз -
но вид но ста во мис ле ња та и во иде и те. 

Да се има свој вес ник, не за ви сен и са мо сто ен,
има го ле мо зна че ње и е круп но до стиг ну ва ње во овој
до мен. Ин фор ма тив но то ме сеч но гла си ло на СЗПМ,
„Пен зи о нер плус“, со сво и те со др жи ни за се гаш ни -
те и ид ни пен зи о не ри, де нес се пе ча ти во 6.000 при -
ме ро ци и е еден од нај чи та ни те вес ни ци во Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, би деј ќи го има и во еле ктрон ско
из да ние, а се до ста ву ва до над сто ти на здру же ни ја
на пен зи о не ри во по стој ни те че ти ри со ју зи со над
310.000 ко рис ни ци на пен зи ја и во над 400 клу ба
на пен зи о не ри во Ма ке до ни ја, ка де што не дел но
пре сто ју ва ат и дру га ру ва ат по око лу 150.000 пен зи -
о не ри и гра ѓа ни. До се га се об ја ве ни 123 бро ја со
над 2.000 стра ни ци, со без број нас ло ви, тек сто ви и
фо то гра фии, ве сти, ин фор ма ции, освр ти, ана ли зи,
бе ле шки, ко лум ни и ре пор та жи. Од 2011 го ди на во
„Пен зи о нер плус“ се пе ча ти ед на стра ни ца и на ал -
бан ски ја зик, а во вес ни кот на ал бан ски ја зик „Ко -
ха“ не кол ку го ди ни се об ја ву ва стра ни ца на ме не та
за пен зи о не ри.

Во вес ни кот „Пен зи о нер плус“ во из ми на та та
де це ни ја се об ја ве ни по ве ќе на пи си и за со ра бо -
тка та со ло кал ни те са мо у пра ви и со др жав ни те ор -
га ни, со Фон до ви те на ПИОМ и ЗОМ, за ме ѓу ге не -
ра ци ска, мул ти ет нич ка и ме ѓу на род на со ра бо тка,
за ху ма ни тар ни актив но сти и дру го. За се то тоа се
пи шу ва ше ре ал но со фа кти, а пре ку на пи си те и фо -
то гра фи и те чи та те ли те мо жеа да се пре поз на ат и
да се ве ри фи ку ва нив ни от ви стин ски при до нес за
по ди га ње на ква ли те тот на актив но сти те во нив на -
та сре ди на, за но ва по до бра со др жи на во жи во тот
на пен зи о не ри те. Се то тоа ин те ра ктив но вли ја е ше
по зи тив но на око ли на та и ста на нов пот тик за но -
ви стре ме жи. За бе ле жи тел но ме сто во вес ни кот се
да де во афир ми ра ње то на актив но сти те и ста во -
ви те на ор га ни те и те ла та на СЗПМ ка ко не по сре -
ден ин те рес на пен зи о не ри те и јав но ста. 

Зна чи, вес ни кот „Пен зи о нер плус“, ка ко и при ло -
гот „Пен зи о нер ски ви ди ци“ во вес ни кот „Но ва Ма ке -
до ни ја“ при до не су ва ат и за ин фор ми ра ње на по ши -
ро ка та јав ност со со стој би те на оваа по пу ла ци ја и за
нив ни те по тре би, ка ко и за ани ми ра ње на над леж -
ни те ор га ни на др жа ва та за по тре би те на пен зи о не -
ри те, за за шти та и уна пре ду ва ње на пра ва та од пен -
зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње, здрав стве на та проб -
ле ма ти ка, за пот тик ну ва ње то на во лон терс тво то, за
зго ле му ва ње на чув ство то на со ли дар ност на пом ла -
да та ге не ра ци ја кон нив ни те ро ди те ли, ба би и де дов -
ци. При тоа, се ши ри акси о ма та де ка му дро ста и искус -
тво то се на со бра ни кај по ста ри те, а си ла та е кај пом -
ла ди те и де ка за ед но се по стиг ну ва по ве ќе.

Пре ли сту вај ќи ги до се гаш ни те бро е ви на вес ни -
кот мо жат да се за бе ле жат по ве ќе ин фор ма ции и од
ме ѓу на род на та актив ност на Со ју зот и здру же ни ја та.
Осо бен ус пех е по стиг нат со учес тво на истак на ти
авто ри и ан самб ли од СЗПМ и здру же ни ја та на пре -
стиж ни от Ме ѓу на ро ден фе сти вал за тре та жи вот на
до ба во Љуб ља на, Р.Сло ве ни ја, ка де што де вет го ди -
ни по ред до стој но се пре зен ти ра кул тур но то бо гат -
ство и тво реш тво то од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Има мно гу на пи си и за без број ус пеш ни ек скур -
зии и пик ник-сред би, а е пи шу ва но и за по ве ќе проб -
ле ми од жи во тот на оваа зна чај на по пу ла ци ја.

Се то тоа е по ме сте но и на веб-стра ни ца та на
СЗПМ ко ја во 2014 го ди на до би нов изг лед и со др -

жи на. На иста та се га има и ин фор ма ции и га ле ри ја
на фо то гра фии. Во ар хи ва та се по ме сте ни си те бро -
е ви на вес ни кот „Пен зи о нер плус“, ка ко и на „Пен -
зи о нер ски ви ди ци“, од 2005 го ди на до де нес и на
стра ни ца та на „Ко ха“ за пен зи о не ри. На веб-стра -
ни ца та се об ја ве ни и бил те ни те за спорт и фолк лор -
ни те ре вии, ка ко и пот стра ни ци на 33 здру же ни ја. За
истак ну ва ње е де ка оваа веб-стра ни ца од ден на ден
е сèпо по се те на. 

Во ова вре ме на екс пан зи ја на лаж ни те ве сти и
го во рот на омра за на со ци јал ни те мре жи и во не кои
ме ди у ми, сè по ве ќе се на ла га по тре ба та ви сти на та
да би де во пре ден план. Таа по са ку ва на цел се по -
стиг ну ва са мо со до бро, точ но и на вре ме но ин фор -
ми ра ње. Бла го да реј ќи на тоа, во из ми на ти те де сет
го ди ни на стра ни ци те на „Пен зи о нер плус“ не е об -
ја ве на ни ту ед на лаж на вест или шпе ку ла ци ја, иа ко
де нес, за жал, лаж ни те ве сти ста наа не из бе жен дел
од ре чи си се ко ја јав на ко му ни ка ци ја, а без се ри оз -
но об јас ну ва ње се и по ве ќе то ма ни пу ла ции и кле ве -
ти об ја ве ни во ме ди у ми те и јав но ста. Лаж ни те ве сти
ста ну ва ат се ри оз на еро зи ја на но ви нарс тво то и се
про тив оп што чо веч ки и др жав ни ин те ре си. Мно гу -
број ни те ве сти без до ка зи се и про тив се ка кви сло -
бо ди и де мо кра тии, а очиг лед на та то ле ран ци ја на го -
во рот на омра за во ме ди у ми те и јав но ста соз да ва
зло на мер на ин фор ма тив на кон фу зи ја. По ра ди тоа,
во зем ји те на Европ ска та Уни ја со пра во се во ди
остра бор ба про тив ве сти те без до ка зи, се до не су ва -
ат за ко ни за нив на за бра на и се во ве ду ва ат дра стич -
ни каз ни. Во таа на со ка мо ра да се вклу чат на уч ни,
прав ни, ме ди ум ски, по ли тич ки и дру ги стру кту ри и
кај нас. Во овие ус ло ви и ин фор ми ра ње то на пен зи -
о не ри те тре ба да би де дво стра но, ви сти ни то и транс -
па рент но, до бро, точ но и об је ктив но, што исто вре -
ме но ќе зна чи зна чај на бра на про тив ши ре ње то на
лаж ни те ве сти и го во рот на омра за ме ѓу пен зи о нер -
ска та по пу ла ци ја и по ши ро ко. По ра ди мо е то дол го -
го диш но искус тво сме там де ка оваа проб ле ма ти ка
за пен зи о не ри те тре ба по ве ќе да се тре ти ра во пе -
ча те ни те ме ди у ми, а и на ра ди ја та и те ле ви зи и те (ло -
кал ни и на ци о нал ни) да се во ве ду ва ат спе ци јал ни
еми сии за ста ри лу ѓе и да се об но ви еми си ја та „Тре -
та до ба“ на МТВ.

Пе ча те ни те и еле ктрон ски те ме ди у ми во на ша -

та зем ја тре ба сèпо ве ќе да ги тре ти ра ат ин те ре си те
на пен зи о не ри те и на ста ри те лу ѓе за по до бру ва ње
на нив ни от стан дард и на ус ло ви те за жи ве е ње за
актив но и здра во ста ре е ње. Се ка ко де ка не кои од
овие за лож би ги над ми ну ва ат ло кал ни те гра ни ци и
се од др жа вен ин те рес, ка ко што се зго ле му ва ње на
пен зи и те, из град ба на но ви пен зи о нер ски и стар ски
до мо ви за по е вти но сме сту ва ње на лу ѓе то од оваа
во зраст, за што има го ле ма по тре ба и ин те рес. И во
Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е утвр де но де ка
др жа ва та се гри жи за со ци јал на та за шти та и со ци -
јал на та си гур ност на гра ѓа ни те во сог лас ност со на -
че ло то на со ци јал на пра вед ност. Во СЗПМ е при крај
и под го то вка та 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 во кој по себ но вни ма ние се по све ту ва на це ли -
те и за да чи те на здру же ни ја та и на Со ју зот за пре зе -
ма ње мер ки и актив но сти за уна пре ду ва ње на жи -
во тот во си те об ла сти во тре та та до ба. За ко нот за пен -
зи о нер ско ор га ни зи ра ње во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја тре ба да при до не се за на та мош но за јак ну ва ње
на СЗПМ и на дру ги те пен зи о нер ски со ју зи ка ко гра -
ѓан ски ор га ни за ции во ин те рес на оваа мно гу број -
на и зна чај на по пу ла ци ја во др жа ва та - истак на пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. 

На сед ни ца та по ди ску си ја та во ко ја учес тву ваа:
Стан ка Трај ко ва, Сал тир Ка ров ски, Фру ска Ко ста ди -
но ва, Ба ки Ба киу, Спир ко Ни ко лов ски, Бла го ја Спир -
ко ски и Ве ри ца То ци нов ска бе ше зак лу че но де ка ин -
фор ми ра ње то тре ба да би де дво стра но, ви сти ни то
и транс па рент но. Се кон ста ти ра де ка од го ди на на
го ди на во ин фор ми ра ње то на пен зи о не ри те се за -
бе ле жу ва ви ден на пре док, но се раз би ра де ка се ко -
гаш мо же да би де и по до бро. Се ука жа по тре ба та за
но ви со др жи ни и нов изг лед на вес ни кот, со цел да
би де уште по до бар и поб ли зок до чи та те ли те. Беа до -
не се ни и зак лу чо ци кои ќе им би дат до ста ве ни на си -
те 53 здру же ни ја, со цел ин фор ми ра ње то да би де по -
ин тен зив но, по со др жај но и до стап но до се кој член. 

Со дру ги збо ро ви, сед ни ца та бе ше мош не ко -
рис на и во ин те рес на до бро то ин фор ми ра ње, би -
деј ќи са мо до бро ин фор ми ра ни от пен зи о нер е ко -
ри сен за се бе, за здру же ни е то, за Со ју зот и за оп -
штес тво то кое тре ба да ги ко ри сти зна е ња та и искус -
тво то на пен зи о не ри те. Ц.И.

ОД РАБОТАТА НА СЗПМ

На пен зи о не ри те им е по треб но 
до бро и точ но ин фор ми ра ње

Broj 82,
Четврток,
15.11.2018
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ЗП-Кар пош од бе ле жа 40 го ди ни од
сво е то по сто е ње. По тој по вод, на 20
октом ври 2018 го ди на се одр жа све -
че на сед ни ца на ко ја при сус тву ва ше
де ле га ци ја на СЗПМ со пре тсе да те лот
Дра ги Ар ги ров ски, пот пре тсе да те лот
на ИО, Сал тир Ка ров ски и се кре тар -

ка та на ИО, Стан ка Трај ко ва, прет став -
ни ци на ЗП-Би то ла, ЗП-Ки че во и дру -
ги. Све че но ста со при го ден го вор ја
отво ри Јо ван Ги нов ски, пре тсе да тел
на со бра ни е то на здру же ни е то, при
што истак на де ка во из ми на ти ве де -
це нии се ра бо те ло на по до бру ва ње на

ста ту сот на пен зи о не ри те и по во зрас -
ни те гра ѓа ни, ка ко и на нив на та со ци -
ја ли за ци ја и ме ѓу себ на ко му ни ка ци -
ја, ор га ни зи ра ње на спорт ски и кул -
тур ни на ста ни и дру ги актив но сти.

На на ста нот по по вод овој го лем
ју би леј при сус тву ва ше и гра до на чал -

ни кот на оп шти на та Кар пош, Сте фан
Бо го ев и дел од чле но ви те на со ве тот,
Бил ја на Ко сто ва, Фи лип Да ска лов ски
и Ми ки Фи лев.

Поз дра ву вај ќи ги при сут ни те, Бо -
го ев на по ме на де ка ка ко најм лад гра -
до на чал ник во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја има чест да ја во ди оп шти на та со
нај го лем број во зрас ни гра ѓа ни.

Да де на та до вер ба зна чи об вр ска.
Во из ми на ти ов пер и од по ка жав ме де -
ка во ди ме ед на ква гри жа за си те пен -
зи о не ри. Тоа што го пла ни ра ме за
след на та го ди на е Про е ктот за ху ма -
ни па тро ли кој ќе овоз мо жи по мош и
под др шка на пен зи о не ри те на кои им
е нај по треб но, здрав стве ни прег ле ди
или за вр шу ва ње на не ко ја се којд нев -
на ра бо та. Исто та ка, пред ви ду ва ме
и отво ра ње на по ве ќе пен зи о нер ски
клу бо ви.

На све че на та сед ни ца свое обра -
ќа ње има ше и пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, при што
отка ко го че сти та ше ју би ле јот збо ру -
ва ше за ини ци ја тив ни от пред лог за
за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње во РМ, за зна че ње то на со ра бо -
тка та со ло кал на та са мо у пра ва, за по -

тре ба та од об је ктив но ин фор ми ра ње
ка ко бра на на ши ре ње лаж ни ве сти
и дру го.

Во те кот на прет ход ни от ден, од де -
ле ни е то за спорт и кул ту ра при оп шти -
на та ги ор га ни зи ра ше и де вет ти те по
ред „Спорт ски игри“ за по во зрас ни те
жи те ли на Кар пош. Овој на стан го пот -
тик ну ва дру же ње то ме ѓу овие ли ца и
овоз мо жу ва да би дат актив ни.

За ед нич ка е за лож ба та за уште по -
го лем број актив но сти ме ѓу оп шти на -
та Кар пош и пен зи о нер ски те друш -
тва, ка ко и кон крет ни про е кти кои ќе
го по до брат жи во тот на по во зрас ни -
те во оп шти на та. Во те кот на ед нод -
нев ни те спорт ски нат пре ва ри, учес -
ни ци те се нат пре ва ру ваа во дис цип -
ли ни те пи ка до, вле че ње ја же, фр ла -
ње ѓу ле и тр ча ње. Во оваа при го да,
поз драв но обра ќа ње има ше гра до -
на чал ни кот Сте фан Бо го ев, кој и ги
отво ри спорт ски те игри. Оп шти на та и
во прет стој ни от пер и од ќе не гу ва парт -
нер ски од нос со здру же ни ја та на пен -
зи о не ри, со цел да се по до брат нив -
ни те ус ло ви во се кој пог лед.

Илија Глигоров

Гра до на чал ни кот на Охрид, проф. д-р Јо ван
Сто ја но ски, ор га ни зи ра ше при ем за фолк ло -
ри сти те на КУД,,Дал ги“ по по вод нив но то учес -
тво на Ме ѓу на род ни от фе сти вал за тре та жи -
вот на до ба кој тра ди ци о нал но се одр жу ва во
Љуб ља на - Сло ве ни ја, по по вод 1 Октом ври -
Ме ѓу на род ни от ден на ста ри те ли ца. 

На сред ба та, нај пр во пре тсе да те лот на ЗП-
Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, упа ти бла го -
дар ност до гра до на чал ни кот Сто ја но ски за
при е мот и ги пре не се им пре си и те од на ста -
пот во Љуб ља на.

- На овој на стап во Љуб ља на, за ед но со
фолк ло ри сти те од ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром
од Скоп је до стој но го прет ста вив ме СЗПМ. Ова
е наш нај го лем ус пех до се га од по сто е ње то
на две те здру же ни ја од Охрид и Скоп је. На ши -
от на стап бе ше од лич но при мен од ил јад на та
пуб ли ка во Цан ка ре ви от дом. Тоа е го ле ма
афир ма ци ја и за нас ка ко здру же ни ја, но и за
гра до ви те Охрид и Скоп је ка ко и на Ма ке до -
ни ја – истак на Трп че ски.

На кра јот од сво е то обра ќа ње, пре тсе да -
те лот Трп че ски му пре не се на гра до на чал ни -
кот Сто ја но ски де ка на пре тсе да те лот на ЗДУС
на Сло ве ни ја, Ја нез Су шак му вра чи ле умет -
нич ка фо то гра фи ја со па но ра ма на гра дот
Охрид. Трп че ски изра зи го ле ма бла го дар ност
до гра до на чал ни кот Сто ја но ски за по мо шта
на ло кал на та са мо у пра ва и за не го ви от ли чен
ан гаж ман во вр ска со овој на стан. Тој уште

ед наш ја по твр ди ус пеш на та со ра бо тка со ло -
кал на та са мо у пра ва и истак на де ка таа и на -
та му ќе про дол жи и ќе се уна пре ду ва во по ве -
ќе об ла сти.

Д-р Ди ми тар Спа се ски, за дол жен за здрав -
стве на та со стој ба на фолк ло ри сти те при па ту -
ва ње то во Љуб ља на, го ин фор ми ра ше гра до -
на чал ни кот Сто ја но ски за обез бе де на та здрав -
стве на за шти та на 50-те фолк ло ри сти на две -
те здру же ни ја од Охрид и Скоп је и де ка па ту -
ва ње то ми на ло во нај до бар ред.

Умет нич ки от ра ко во ди тел на КУД „Дал ги“,
Ри сто Трај ко ски, го за поз на гра до на чал ни кот
за го ди ни те на по сто е ње на кул тур но-умет нич -
ко то друш тво, за не го ви те на ста пи и до би е ни
приз на ни ја на раз ни кул тур ни ма ни фе ста ции,
ре вии и фе сти ва ли. Тој со гор дост истак на де -
ка на фе сти ва лот во Љуб ља на, на КУД „Дал ги“

му би ло вра че но и по себ но приз на ние за на -
ста пот со по ста но вка та „Бил ја на плат но бе ле -
ше“, а на КУД „Со ли дар ност-Ае ро дром“ за по -
ста но вка та „Свад ба“.

Гра до на чал ни кот бе ше во о ду ше вен од
иска жу ва ња та на прет став ни ци те на ЗП-Охрид
и Де бр ца за нив но то прет ста ву ва ње на Ме ѓу -
на род ни от фе сти вал во Љуб ља на.

- Ме ра ду ва фа ктот што во мно гу уба во свет -
ло, низ пес на и оро и по да ро ци те сте го прет -
ста ви ле Охрид, за кој си те теж не е ме се ко гаш
да би де по а фир ми ран и ту ри стич ки по прив -
ле чен. На ша та скром на по мош дош ла во ви -
стин ски ра це и на пра во ме сто. Ние се ко гаш
сме под го тве ни да по ма га ме за ва ква афир -
ма ци ја на гра дот, не са мо пре ку ту ри стич ки
про мо ции ту ку и на ва кви на чи ни, мо же би ма -
ли, но за нас мно гу зна чај ни. Ло кал на та са мо -

у пра ва се ко гаш ќе ве по ма га, би деј ќи сте го -
ле ма ор га ни за ци ја и, искре но, има ме го ле ма
по чит кон вас пен зи о не ри те. Вие сте тие кои
ја из гра ди вте оваа др жа ва за ние пом ла ди те
да ја има ме оваа сло бо да и да ги ужи ва ме
при до би вки те. Ние се ко гаш ќе ги при фа ќа ме
уба ви те идеи и кре а ции за по до бра и по ус -
пеш на бла го со стој ба за си те нас, без ог лед на
вер ска, на ци о нал на и пар ти ска опре дел ба -
истак на гра до на чал ни кот.

Гра до на чал ни кот Сто ја но ски по со чи де ка
во те кот на овој и во по че то кот на ид ни от ме -
сец, ло кал на та са мо у пра ва ќе го но си бу џе тот
на оп шти на та Охрид за 2019 го ди на и во не -
го ќе би дат по ме сте ни и фи нан си ски те по тре -
би на пен зи о не ри те во гра ни ца на мож но сти -
те на гра дот. 

К. Спа се ски

На тра ди ци о нал ни от, че твр та го -
ди на по ред, ша хов ски тур нир на пен -
зи о не ри те учес тву ваа око лу три е сет
пен зи о не ри ша хи сти од шест скоп ски
здру же ни ја: ЗП-Ае ро дром, ЗП-Ки се -
ла Во да, ЗП-Илин ден, ЗП-Во е ни пен -
зи о не ри, ЗП-Бу тел, а до ма ќин и од ли -
чен ор га ни за тор на сред ба та бе ше
ЗП-Ча ир. Тур ни рот се одр жа во Клу -
бот на пен зи о не ри, во пен зи о нер ски -
от дом „Ли ка Чо по ва“ во То пан ско По -
ле, на 30 октом ври 2018 го ди на.

На ша хи сти те, на го ле ми от број
при сут ни пен зи о не ри и дру ги го сти,
им се обра ти Мен тор Ќо ку, пре тсе да -
тел на ЗП-Ча ир, кој се заб ла го да ри за
го ле мо то при сус тво истак ну вај ќи де -
ка со та кви те сред би се збо га ту ва

дру га ру ва ње то.
- Со овој тур нир са ка ме да при до -

не се ме за афир ма ци ја на на ше то
здру же ние и на са ми те вас, а цел та
ни е дру же ње и за поз на ва ње ме ѓу
пен зи о не ри те. Оваа ша хов ска сред -
ба е и под го то вка за 13. но ем ври ски
ша хов ски тур нир кој тра ди ци о нал но
се одр жу ва се ко ја го ди на под по кро -
ви телс тво на гра дот, а во ор га ни за -
ци ја на СЗП на гра дот Скоп је. Ве ру -
вам де ка сè ќе по ми не во нај до бар
ред и ви по са ку вам уба во дру же ње
и тур нир за па ме те ње - ре че Мен тор
Ќо ку.

До ма ќи ни те, ка ко до бри ор га ни -
за то ри, ги пос лу жи ја го сти те со ка фе
и сок, а на ед на од па у зи те им да доа

и ма ла за ку ска. По за вр шу ва ње то на
тур ни рот беа прог ла се ни и по бед ни -
ци те. Нај до бар ре зул тат и пр во ме сто
осво и ја ша хи сти те од ЗП-Бу тел, вто -
ро то ме сто го осво и ја ша хи сти те до -
ма ќи ни, од ЗП-Ча ир, а ша хи сти те од
ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром и од ЗП-
Ки се ла Во да со ист број бо до ви го по -
де ли ја тре то то ме сто. Че твр то то ме -
сто им при пад на на ша хи сти те од ЗП-
Илин ден, а пет то то ме сто го осво и ја
ша хи сти те на ЗП-Во е ни пен зи о не ри.

При сут ни те го сти на тур ни рот, по
за вр шу ва ње то на се кое ко ло ги ко -
мен ти раа пар ти и те и ука жу ваа на
гре шки те на нат пре ва ру ва чи те. 

Ва сил Па чем ски

ЗП-КАРПОШ

40 го ди ни актив на ра бо та  

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Фолк ло ри сти те на при ем кај гра до на чал ни кот Сто ја но ски

ЗП-ЧАИР

Пен зи о нер ско дру же ње со ша хот
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Гос по ди не Трај ко ски, вие од не о дам на сте пре -
тсе да тел на ЗП-При леп. По ва ше то до а ѓа ње на че ло
на здру же ни е то на пен зи о не ри те, се кон со ли ди раа
ли актив но сти те во из ми на ти ве не кол ку ме се ци?

- Мис лам де ка се га по ско ро ед на го ди на отка -
ко јас сум из бран за вр ши тел на долж но ста пре тсе -
да тел на ед но од нај го ле ми те здру же ни ја на пен зи -
о не ри те во СЗПМ, ра бо ти те трг наа кон по до бро и
пен зи о не ри те, од нос но чле но ви те се спло те ни ме -
ѓу се бе. Тоа се чув ству ва на се ка де ка де што сме при -
сут ни, а јас ка ко ра ко во ди тел на си те пен зи о не ри,
кои ги има ре чи си над 13 ил ја ди чле на во 19-те раз -
гра но ци во оп шти ни те При леп, Кри во га шта ни и Дол -
не ни, ги имам по се те но ско ро си те раз гра но ци. На -
се ка де ја ка жу вам мо ја та де ви за: јас сум ед на ков
со си те и се га сум јас, а по ме не си гур но де ка ќе дој -
де друг и та ка на та му. Не ни се по треб ни ка вги. Не
тре ба да се над ви ку ва ме и се га на овие го ди ни, ко -
га си те сме на пра ви ле над ше е сет, а не кои и над се -
дум де сет и осум де сет го ди ни, да по ка жу ва ме си ла!
На ша та си ла тре ба да ја чу ва ме за да го по до бри ме
на ше то здрав је. Да им се нај де ме и да им по мог не -
ме на на ши те до маш ни, на на ши те се мејс тва. Јас
по при ро да сум искрен чо век и искре но им збо ру -
вав на чле но ви те во раз гра но ци те што ги по се тив.
Да на пра ви ме не што што ќе е до бро за си те нас. Да
не се де ли ме. Мо жам да ка жам де ка ве ќе не ма по -
дел би. Раз гра но ци те би ле и се ка ко и на та му мо ра
да би дат ос нов на кле тка на дејс тву ва ње на пен зи о -
не ри те. Та му, во ма ал ски те клу бо ви се од ви ва еден
ми рен, ти вок, но зна ча ен жи вот. От та му про из ле гу -
ва ат и до ста идеи, има ба ра ња што пен зи о не ри те
са ка ат да ги иска жат не по сред но пред ра ко водс тво -
то на здру же ни е то, а се раз би ра, по не ко гаш ќе се
иска жат и одре де ни поп ла ки. Тоа не е штет но, ту ку
на про тив тоа е до бро, и кри ти ка та до кол ку е из др жа -

на во ди се ко гаш на пред. Ние си те сме во зрас ни лу -
ѓе. Си те сме ра бо те ле кој во ед ни, кој во дру ги ра бот -
ни ор га ни за ции. Има ме до вол но искус тво и е нор -
мал но и тре ба да се це ни и на ше то зна е ње. Не сме
лу ѓе кои тре ба да се пот це ну ва ат и да ни се ка же де -
ка сме ста ри и де ка ни што не раз би ра ме. Има ме и
актив но сти и ре зул та ти. Ос тва рив ме до ста актив но -
сти со кои мо же ме да се по фа ли ме.

Што сèсе ре а ли зи ра од про гра ма та за оваа го -
ди на?

- Долг е спи со кот на актив но сти те што беа ре а -
ли зи ра ни во те кот на оваа го ди на. Ќе се по тру дам
не кои да ги за бе ле жам за да оста нат во се ќа ва ња
во на ши от пен зи о нер ски вес ник. Си те ко ми сии што
се фор ми ра ни при здру же ни е то актив но ра бо теа.

Еве, да ре че ме, ко ми си ја та за спорт. Ус пе ав ме да
го осво и ме вто ро то ме сто на пен зи о нер ски те спорт -
ски игри во Ма ке до ни ја. Ла ни бев ме на пр во ме сто,
а ка ко што ве лат пен зи о не ри те-спор ти сти за ид на -
та го ди на пак ќе се тру дат да би дат нај до бри. На Ре -
ги о нал ни те спорт ски игри со го ди ни при леп ски те
еки пи се нај до бри. Ка ко спорт ски „до бро по тко ва -
ни“ ние имав ме и сред би со спор ти сти те од Ку ма -
но во и од уште не кол ку дру ги гра до ви. Тоа ни беа
прет под го то вки за пен зи о нер ска та олим пи ја да. Мо -
рам да истак нам, а тоа не е фал ба, ние има ме со -
ра бо тка со ско ро си те здру же ни ја-член ки на СЗПМ.
Со ра бо ту ва ме, се ка ко, на за до во ли тел но ни во и со
ИО и со бра ни е то на СЗПМ. Ко ми си ја та за кул ту ра е
нај а ктив на во на ше то здру же ние. Ние има ме две
кул тур но-умет нич ки друш тва и тоа „Пен ка Ко те ска“
ко ја ги не гу ва ма ке дон ски от фолк лор и на род на та
пес на и „Пен зи о нер“ кои ус пеш но на ста пу ва ат на
си те пен зи о нер ски кул тур ни ма ни фе ста ции во Ма -
ке до ни ја и над вор од неа. Та ка, ла ни бев ме на го сти
во Вр њач ка Ба ња во Ср би ја, а го ди на ва, пак, тие
беа на го сти кај нас и за ед но со на ши те друш тва одр -
жаа ни за кон цер ти. Со го сти те од Ср би ја сме и збра -
ти ме ни и со ра бо тка та ни е на ви со ко ни во, а ќе се
тру ди ме и уште по ве ќе да ја прод ла бо чу ва ме и збо -
га ту ва ме. Актив на е и ко ми си ја та за ре кре а ци ја, од -
нос но за ек скур зии. Го ди на ва за на ши те чле но ви
ор га ни зи рав ме шест ек скур зии во Ма ке до ни ја и ед -
на во Ср би ја и за прв пат на ме сто на ед нод нев на ек -
скур зи ја беа ор га ни зи ра ни пик ник-дру же ња на по -
ве ќе од 400 пен зи о не ри од си те 19 раз гра но ци на
здру же ни е то. Нај пр во тие про ле то ска ми наа дру жеј -
ќи се во ма на сти рот во Бе ло во ди ца, а на Де нот на
пен зи о не ри те исто тол ку пен зи о не ри, на ши чле но -
ви, се дру жеа во дво рот на ма на сти рот во При сад.
И раз гра но ци те си ор га ни зи ра ат ед нод нев ни ек -
скур зии од дел но, се раз би ра со по мош на здру же -

ни е то. На ши чле но ви беа на два на вра ти и на од -
мор во Охрид, по 7 де на за мал ку средс тва. Ко ми -
си ја та за здрав ство изд вои и до де ли по ве ќе од еден
ми ли он де на ри за по мош на чле но ви на здру же ни -
е то кои има ат здрав стве ни проб ле ми, а ед но крат -
на по мош бе ше до де ле на во ви си на од око лу 500
ил ја ди де на ри. Беа ре а ли зи ра ни и дру ги актив но сти
за кои се ка ко де ка чи та те ли те на на ши от пен зи о -
нер ски вес ник се ре дов но ин фор ми ра ни.

На што осо бе но ќе по све ти те вни ма ние во на -
ред ни от пер и од?

- Се га во раз гра но ци те во тек е одр жу ва ње то
рас пра ва по пред лог ста ту тот на ЗП-При леп. Го усог -
ла су ва ме со ста ту тот на СЗПМ. Се под го тву ва ме за
до за вр шу ва ње на пре о ста на ти те про грам ски актив -
но сти до кра јот на го ди на та. Се ка ко, раз мис лу ва ме
за од бе ле жу ва ње и на но во го диш ни те праз ни ци, а
и за по мош на пен зи о не ри, на ши чле но ви, со по ни -
ски пен зи ски при ма ња на кои тра ди ци о нал но им
по да ру ва ме но во го диш ни па ке ти. Се раз би ра де ка
ќе ре а ли зи ра ме уште мно гу дру ги, осо бе но што про -
из ле гу ва ат од актив но ста на Акти вот на пен зи о нер -
ки при ЗП, кој на ви сти на е мно гу акти вен.

Ка ква е со ра бо тка та со ЛС на оп шти ни те При -
леп, Кри во га шта ни и Дол не ни од ка де што чле ну ва -
ат пен зи о не ри во ЗП-При леп?

- Би ре кол кра тко: од лич на е. Во При леп има ме
де се ти на на ши, пен зи о нер ски клу бо ви кои актив но
ра бо тат. Дел од нив се сме сте ни во про сто рии што
ни ги по да ри ло кал на та са мо у пра ва, а свои, од нос -
но пен зи о нер ски клу бо ви има ме и во Дол не ни и во
Кри во га шта ни и уште во не кол ку дру ги ру рал ни сре -
ди ни ка де што пен зи о не ри те го по ми ну ва ат сво е то
сло бод но вре ме. Се на де ва ме де ка на ско ро ќе го
отво ри ме и клу бот во на сел ба та Ва рош, со по мош
на ло кал на та са мо у пра ва на  При леп. 

Ки рил Ри сте ски

Во про сто ри и те на хо те лот „Ки че во“ се
одр жа ра бо тил ни ца по све те на на те ма та „Ак -
ци ја за со ци јал на инк лу зи ја за ста ри те ли -
ца“. Ра бо тил ни ца та се одр жа во ор га ни за -
ци ја на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја за ед но со оп штин ска та ор га ни за ци -
ја на Цр ве ни от крст од Ки че во и на иста та
актив но учес тву ваа над 60 пен зи о не ри од
ЗП-Ки че во, ка де што низ ди ја лог се ра бо те -
ше по ве ќе од три ча са. На ра бо тил ни ца та
пен зи о не ри те се за поз наа со нив ни те пра -
ва иска жа ни спо ред За ко нот за здрав стве -
на и со ци јал на за шти та, по тоа се за поз наа
со ра бо та та на Цен три те за со ци јал на ра бо -
та во сре ди ни те ка де што жи ве ат и дру го. Го -
лем ин те рес пен зи о не ри те по ка жаа за за -
шти та та на ста ри те ли ца, нив но то сме сту ва -
ње во стар ски до мо ви, за пен зи о не ри со по -
ни ски при ма ња. Се ди ску ти ра ше за уло га та
на по тес но то се мејс тво на ста ри те лу ѓе и гри -
жа та кон нив на нив ни те си но ви и ќер ки.

На оваа ра бо тил ни ца пен зи о не ри те од
Ки че во иска жаа за гри же ност за жи во тот на
пен зи о не ри те во сел ски те ру рал ни сре ди ни
кои се од да ле че ни по не кол ку ки ло ме три од
цен та рот. Бе ше ука жа но на не до вол ни от број
спе ци ја ли сти кои до а ѓа ат од со сед ни те по -
го ле ми ме ди цин ски цен три ка ко: Би то ла,
Охрид и При леп.

Со свои ди ску сии учес тву ваа се кре та рот
на ЗП-Ки че во, До бре Ла за ре ски, пре тсе да те -
лот на раз гра но кот Ми ле На ќе ски, пен зи о нер -
ки те Сла вка Тра ја но ска, Мен че Жун гу ло ва, пре -
тсе да тел ка та на Акти вот на пен зи о нер ки, Ан -
ге ли на Ри сто ска, ко ја ја наг ла си до бра та со -
ра бо тка со оп штин ска та ор га ни за ци ја на Цр -
ве ни от крст во Ки че во кои во по ве ќе на вра ти
се срет ну ва ат со пен зи о не ри те за ме ре ње при -
ти сок и ше ќер во кр вта. На ра бо тил ни ца та бе -
ше истак на та ра бо та та на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја ка ко
и здру же ни ја та на пен зи о не ри во оп шти ни те
кои за ед но со цен три те за со ци јал на ра бо та
пра ват по ве ќе за за шти та на ста ри те ли ца.                        

А. Р.

РАЗГОВОР СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗП-ПРИЛЕП, СЛАВКО ТРАЈКОСКИ

Ра бо та та и до бра та вол ја се ко гаш но сат до бри ре зул та ти

На 7 но ем ври 2018 го ди на, пред пре тсе да те -
ли те на здру же ни ја та член ки на Со ју зот на здру же -
ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја, Цен та рот за
упра ву ва ње со про ме ни има ше ин те рес на пре -
зен та ци ја на ана ли за на функ ци о ни ра ње то на до -
мо ви те и ста но ви те за жи ве е ње на пен зи о не ри те
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, со кои сто па ни су ва
ФПИОМ. Ана ли за та е под го тве на од Цен та рот за
упра ву ва ње со про ме ни, а на ра ча тел на иста та е
Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

На по че то кот на пре зен та ци ја та при сут ни те ги
поз дра ви Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ
и пот пре тсе да тел ка на со ве тот за со ци јал на си гур -
ност кој ра бо ти во рам ки те на Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка, изра зу вај ќи за до волс тво
што Цен та рот за упра ву ва ње со про ме ни ќе ги иска -
же сво и те сог ле ду ва ња и пред СЗПМ. Ди ре ктор ка та
на Цен та рот, Не да Ма ле ска-Сач ма ро ска, по себ но
ги поз дра ви при сут ни те од МТСП и пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

По тоа, Стан ка Трај ко ва истак на де ка пре зен та -
ци ја та е ин те рес на за тоа што и во на ша та зем ја има
сè по број на во зрас на по пу ла ци ја, а пен зи о не ри те
се ко рис ни ци на пен зи о нер ски те до мо ви и мо жат
да да дат свое мис ле ње и при до нес во ре ша ва ње на
овој проб лем кој СЗПМ го по диг ну ва на мно гу ни воа,
би деј ќи гла вен при о ри тет и кај нас и на Европ ска та
Уни ја и на Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја е
бор ба та про тив со ци јал на та иск лу че ност на ста ри те
ли ца и уна пре ду ва ње на ква ли те тот на нив но то жи -
ве е ње. 

По тоа, ди ре ктор ка та на Цен та рот, Не да Ма ле ска-
Сач ма ро ска има ше во вед но из ла га ње за про е ктот
во кое ги иска жа це ли те на ана ли за та ка ко и пред -
ло зи те кои про из лег ле од иста та.

Врз ба за на по да то ци те до би е ни на те рен низ це -
ла Ма ке до ни ја, утвр де но е де ка функ ци о ни ра ње то
на до мо ви те и ста но ви те за жи ве е ње на пен зи о не -
ри во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а со кои сто па ни су ва
ФПИОМ, е оце не то со оце на 3, но општ впе ча ток е
де ка со стој ба та е фа ктич ки под оваа оце на. Овие до -
мо ви и ста но ви со кои сто па ни су ва ФПИОМ се во ло -
ша со стој ба од по ве ќе при чи ни. Глав на при чи на е

ни ска та ста на ри на ко ја е раз лич на во раз лич ни гра -
до ви и во по ве ќе то од нив не ма упра ви тел. Ка ко ре -
зул тат на ана ли за та се по ну де ни 4 мо де ли за по до -
бру ва ње на со стој ба та за ед но со нив ни те до бри и
ло ши стра ни. А кој мо дел ќе би де од бран ќе за ви си
од ин сти ту ци и те за дол же ни за оваа проб ле ма ти ка.
При тоа се ко ри сте ни свет ски искус тва и искус тва од
по ра неш ни те со ци ја ли стич ки зем ји – ре че Ма ле ска-
Сач ма ро ска.

По тоа мо де ли те беа образ ло же ни и од прав на и
од фи нан си ска глед на точ ка. 

Во сво ја та ди ску си ја, Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе -
да тел на СЗПМ, истак на де ка ре ше ни е то е во гра де -
ње но ви пен зи о нер ски до мо ви, би деј ќи 483 лег ла
се ни што во од нос на 320.000 пен зи о не ри. Тре ба
да се гра дат и пен зи о нер ски и стар ски до мо ви за си -
те пен зи о не ри, а осо бе но за оние со ни ски при ма -
ња, би деј ќи 30 го ди ни не е из гра де но ни ту ед но лег -

ло. Мно гу е бит но што Ми ни стерс тво то за труд и со -
ци јал на по ли ти ка го по кре ну ва ова пра ша ње кое е
мно гу зна чај но за пен зи о нер ска та по пу ла ци ја. 

По пре зен та ци ја та има ше ди ску си ја во ко ја си -
те ди ску тан ти ги иска жаа сво и те сог ле ду ва ња за по -
тре ба од изед на чу ва ње на ус ло ви те и кри те ри у ми те
за пре стој во овие уста но ви, а осо бе но за раз ре шу -
ва ње на имот но-прав ни те пра ша ња. 

На кра јот од овој со ста нок про из ле зе пре по ра -
ка де ка над леж ни те ќе го из бе рат нај до бри от мо дел
што ќе би де во ин те рес на пен зи о не ри те, за тоа што
овие пен зи о нер ски до мо ви ги из гра ди ле пен зи о не -
ри те со свои средс тва изд во е ни од при до не сот за
ПИО. Се истак на и по тре ба та де ка во др жа ва та тре -
ба да се гра дат др жав ни пен зи о нер ски и стар ски до -
мо ви кои ќе од го ва ра ат на ма те ри јал ни от ста тус на
пен зи о нер ска та по пу ла ци ја.

К. С. Ан до но ва

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ

Пре зен та ци ја со ин те рес на ана ли за 
за функ ци о ни ра ње то на пен зи о нер ски те до мо ви во РМ

ЗП-КИЧЕВО
Ак ци ја за со ци јал на 
инк лу зи ја на ста ри те ли ца 
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Не о дам на во Охрид бе ше про мо ви -
ра на би о граф ска та кни га „Три те уни вер -
зи те ти на проф. д-р Пав ле Ми тре ски“ од
автор ка та Кри сти на Але кси е ска, но ви -
нар ка и до ку мен та рис тка на ТВ-Мо рис
од Охрид.

- Су штин ско то обе леж је на овој труд
е, во го ле ма ме ра, авто рот да го рас вет -
ли жи вот ни от пат на проф. д-р Пав ле Ми -
тре ски, поз нат ма ке дон ски исто ри чар
и истра жу вач кој со сво јот огро мен
истра жу вач ки труд освет ли мно гу број -
ни стра ни ци од ма ке дон ска та исто ри ја.
Ја дро то на кни га та го со чи ну ва жи вот -
на та при каз на на проф. д-р Пав ле Ми -
тре ски, ко ја автор ка та Але кси е ска ќе ја
по де ли на три пог лав ја во кои стои имен -
ка та уни вер зи тет: Прв, Втор и Трет уни -
вер зи тет. Низ овие три пог лав ја пра во -
ли ни ски ја при ка жу ва жи вот на та при -
каз на на про фе со рот Ми тре ски, ко ја
пред нас чи та те ли те се од мо ту ва ка ко
филм ска лен та. 

Пр во то пог лав је, од нос но пр ви от уни -
вер зи тет е по све тен на дет ство то на Пав -
ле по ме ѓу две те свет ски вој ни, пре ку
рас ка жа ни те жи вот ни ви сти ни од кои
не кои има ат приз вук на анег до ти сли -
ко ви то е прет ста ве на и со стој ба та на ед -
но про сеч но ма ке дон ско се мејс тво од
тоа вре ме - бе да, си ро ма шти ја и се којд -
нев на бор ба за го ла ег зи стен ци ја. Ту ка
блес ну ва дет ски от ин те лект на Пав ле
Ми тре ски, што на не кој на чин го на ве -
сту ва ид ни от исто ри чар кој ќе да де си -
лен бе лег на рас вет лу ва ње на исто ри -
ска та ви сти на на овој крај. Вто ро то пог -
лав је, Вто ри от уни вер зи тет, ве ќе да ва
јас на сли ка и јас ни на со ки на ид ни от жи -
во тен и ин те ле кту а лен раз вој на Пав ле
Ми тре ски. Ту ка се оп фа те ни мом чеш -
тво то, мла до ста, жи вот но то искус тво и
ко неч на та опре дел ба на не го ва та на уч -
на ид ни на. Тоа жи вот но искус тво го де -
фи ни ра не го ви от иден ин те ле кту а лен
про фил за да на ши ро ко би де прет ста -
вен во тре ти от дел - тре ти от уни вер зи тет
во кој Ми тре ски се раз гра ну ва ка ко не -
у мор на тво реч ка лич ност со обем но де -
ло кое прет ста ву ва гра ни тен ка мен на

се вкуп на та ма ке дон ска на уч на мис ла.
Оваа кни га има иск лу чи тел но исто ри -
ско зна че ње, за тоа што е пр во проз но
де ло на автор ка та Але кси е ска во кое се
обра бо ту ва жив автор во охрид ски от ре -
ги он и за тоа и че сти там на автор ка та -
ре че про мо то рот, пи са те лот Сла ве Ѓор -
го Ди мо ски.

За про фе со рот Ми тре ски најз на чај -
но истра жу вач ко де ло ка ко истра жу вач
на тру до ви е кни га та „Па те ки те на Пу пи -
но ви те пред ци“, спо ред ко ја е изра бо -
тен и до ку мен та рен филм. Проф. д-р Пав -
ле Ми тре ски, поз нат исто ри чар и прв и
единс твен истра жу вач на жи во тот на
Ми хај ло Пу пин, е ро ден во се ло то Виш -
ни, Стру шко. По отс лу жу ва ње на во е ни -
от рок се за пи шу ва на Фи ло зоф ски от фа -
кул тет во Но ви Сад, на со ка исто ри ја, а
со мис ли те е во Ма ке до ни ја, кај сво ја -
та пр ва љу бов - уба ва та Лен ца. По за вр -
шу ва ње то на фа кул те тот се вра ќа во
Охрид и се вра бо ту ва во За на ет чи ско -
то учи ли ште, а по тоа е наз на чен за ди -
ре ктор на Исто ри ски от ар хив во Охрид.

Пи шу ва ње то и истра жу ва ње то се
не го ва глав на цел и пре о ку па ци ја, а па -
ра лел но е и хо но ра рен до пис ник на бел -
град ска „По ли ти ка“. Се га ве ќе ка ко ака -
де мец, овој пер и од за се бе го на ре ку ва
не гов Втор уни вер зи тет. По до кто ри ра -
ње то во 1974 го ди на за Ми тре ски за -
поч ну ва ви стин ски от уни вер зи тет кој са -
ми от ќе го на ре че Трет уни вер зи тет. И
со пра во, со ог лед на на пре ду ва ње то
пре ку из ло жу ва ње на без број на уч ни

тру до ви. Нај пр во ка ко ре до вен пре да -
вач со зва ње до цент, а по доц на и ре до -
вен про фе сор, сè до мо мен тот на пен -
зи о ни ра ње то кое го пре че ка со об ја ве -
ни над 130 на уч ни при ло зи и 12 на уч -
ни тру да.

Ме ѓу на уч ни те тру до ви на Ми тре ски
се и ре во лу ци о нер на та деј ност на Пе -
тре Ча у ле, по тоа за пос ле ди ци те од Илин -
ден ско то во ста ние во охрид ско-стру шки -
от ре ги он, а ка ко пос лед но до овој мо -
мент, во пен зи о нер ски те де но ви, е из -
да де но де ло то „Сту ди и те за охрид ско-
стру шки от ре ги он“, кни га та за Охрид -
ска та гим на зи ја - риз ни ца на ин те ле кту -
ал ци. Во сво и те истра жу ва ња Ми тре ски
до а ѓа до си гур ни соз на ни ја де ка Охрид -
ска та гим на зи ја ја из гра дил тур ски от ка -
пе тан Ејуп Са бри Беј од Охрид, кој бил
бли зок при ја тел со Ни ја зи бег - во да чот
на мла до тур ска та ре во лу ци ја, а би ла на -
ме не та за сред но обра зо ва ние под име -
то Ида ди ја и прет ста ву ва сим бол на три -
те вре мен ски ди мен зии: ми на то, се гаш -
ност и ид ни на. 

Пен зи о нер ски от пер и од на проф. д-
р Пав ле Ми тре ски се чи ни де ка е најп -
ло ден спо ред бро јот на об ја ве ни те истра -
жу вач ки тру до ви. За тоа и са ми от Ми тре -
ски ќе ре че де ка овој пер и од би го на -
ре кол Че твр ти уни вер зи тет, би деј ќи ра -
бо ти на соз да ва ње на но ви тру до ви.
Име но, на ско ро се оче ку ва да из ле зат
од пе чат не го ви от труд „Дип лом ски до -
ку мен ти за Ма ке до ни ја во ХIХ и ХХ век“
и мо но гра фи ја та „Оби чаи, пес ни и но -
сии за вев чан ски от и дрим кол ски от
крај“, ко ја ве ќе е во пе чат. Проф. д-р Пав -
ле Ми тре ски за сво јот дол го го ди шен на -
уч но-истра жу вач ки труд е на гра ду ван
со мно гу број ни зна чај ни на гра ди и приз -
на ни ја, од кои нај дра га му е По вел ба та
на Све ти Кли мент Охрид ски - Па трон на
Охрид, за 2013 го ди на, во об ла ста на
на у ка та. Проф. д-р Пав ле Ми тре ски, кој
што ту ку на вр шу ва 86 го ди ни, во емо -
тив но то обра ќа ње пред при сут ни те не
ја кри е ше воз бу да та од об ја ву ва ње то
на би о граф ска та кни га за не го.                                       

К. Спа се ски

Оп штин ско то здру же ние на пен зи о -
не ри те од Ло зо во, по по вод вер ски от праз -
ник Па ра ске ва – Пе тков ден на
27.10.2018 г., бе ше до ма ќин на по ве ќе
здру же ни ја на пен зи о не ри кои за ед но со
мес но то на се ле ние во цр ква та „Пе тко ви -
ца“ го од бе ле жаа овој ден.

Де нот бе ше убав, сон чев, праз ни чен.
Отка ко се прос ле ди ја вер ски те оби чаи во
цр ков ни от храм, че сти тки за праз ни кот
до мес но то на се ле ние и го сти те упа ти пре -
тсе да тел ка та на ЗП-Ло зо во, Ма ри ја Мо -
нев ска. Таа топ ло до бре дој де им по са ка
на пен зи о не ри те на ЗП-Св.Ни ко ле, ЗП-
Ве лес, ЗП-Кра то во, ЗП-Кри ва Па лан ка,
ЗП-Про би штип, ЗП-Зле то во, ЗП-Ку ма но -
во, ЗП-Не го ти но, ЗП-Ма ке дон ски Брод,
ЗП-Штип, ЗП-Ко ча ни, ЗП-Ѓор че Пе тров-
Скоп је, ЗП-Бу тел-Скоп је, по тоа на Здру же -
ни е то на ин ва ли ди пен зи о не ри од Ве лес,
Здру же ни е то на ин ва ли ди пен зи о не ри од
Ку ма но во, Здру же ни е то на ин ва ли ди пен -
зи о не ри од Стру ми ца, Здру же ние на ин -
ва ли ди пен зи о не ри од Стру ми ца, Здру -
же ние на ин ва ли ди пен зи о не ри од Штип
и ЗП на ин ва ли ди пен зи о не ри од Све ти
Ни ко ле.

На при сут ни те им се обра ти и Љуп чо

Ди мов ски, пре тсе да тел на со бра ни е то на
СЗП на Град Скоп је и пре тсе да тел на ЗП-
Бу тел, кој им го че сти та праз ни кот на си -
те при сут ни. Во сво е то обра ќа ње по се -
бен осврт да де за со стој ба та на пен зи о -
не ри те во Ма ке до ни ја, за по вол но сти те
што ги има ат и за оние што до пр ва ќе сле -
ду ва ат.

Но ви на за поз дра ву ва ње е што се
пот пи ша ме мо ран дум за со ци јал ни па -
ке ти со пре хран бе ни ар тик ли за нај за гро -
зе ни те пен зи о не ри во Ма ке до ни ја. Ко га
тол ку мно гу хра на се фр ла, а тол ку мно гу
има глад ни пен зи о не ри, да по мог не ме!
- истак на Ди мов ски во сво е то обра ќа ње.

Мно гу број ни те го сти беа пос лу же ни
со цр ко вен ру чек. Нај среќ ни беа пен зи -
о не ри те од ЗП-Ку ма но во, би деј ќи спо ред
вер ски те оби чаи за праз ни кот е по тре -
бен кум. ЗП-Ку ма но во бе ше ово го ди шен
кум, а кумс тво то за на ред на та го ди на го
пре зе маа пен зи о не ри те од ЗП-Зле то во.
Се ка ко де ка не изо ста наа и му зи ка та и
оро то. Со сво јот на стап естрад ни те умет -
ни ци Јор дан Ми тев и Да ни е ла Те мел ко -
ва ги кре наа на но зе си те пен зи о не ри.
Цел ден не у мор но се игра ше. Од ова за -
ед нич ко дру же ње си те си за ми наа со нас -
ме вка на ли це то.

Ма ри ја Мо нев ска

По по вод 10 Октом ври, ос ло бо ду ва -
ње то на Бог дан ци од фа ши стич ки от оку -
па тор и 11 Октом ври, Де нот на во ста ни -
е то на ма ке дон ски от на род, пен зи о не ри -
те од Бог дан ци ор га ни зи ра но ре а ли зи -
раа ед нод нев на ек скур зи ја до Пе лин це,
ме мо ри ја лен цен тар на АСНОМ.

На 6 октом ври, во ра ни те утрин ски
ча со ви, 70 пен зи о не ри се упа ти ја кон
Пе лин це, ка де што се за поз наа со збид -
ну ва ња та на Вто ри от Илин ден, во ма -
на сти рот „Све ти Про хор Пчињ ски“. Се -
гаш ни от об јект со спо мен-со ба та, из -
гра ден во 2004 го ди на, е ко пи ја на про -
сто ри ја та во ко ја што се одр жа ло за се -
да ни е то на АСНОМ. На за се да ни е то би -
ле при сут ни 67 де ле га ти, а тре ба ло да
учес тву ва ат 118. Пен зи о не ри те по ста -
ву ваа пра ша ња во вр ска со тој исто ри -
ски на стан, на што до би ваа струч ни од -
го во ри. По тоа ја разг ле даа и око ли на -

та на об је ктот кој е сме стен во ле ген -
дар на та Коз ја чи ја.

По кра тки от од мор пен зи о не ри те се
упа ти ја кон Ма тка, ка де што се оду ше ву -
ваа на уба ви на та на ка њо нот и на езе ро -
то. Не кои пен зи о не ри со брот чи ња се во -
зеа по езе ро то, за поз на вај ќи се со од ли -
ки те на Ма тка и со неј зи на та фло ра и фа -
у на. Ин те рес на бе ше и гле тка та на пла -
ни на ри те кои се ка чу ваа по стрм ни те кар -
пи на кли су ра та. Ма тка ври е ше од по се -
ти те ли, ме ѓу кои има ше и мно гу пен зи о -
не ри од дру ги кра е ви. Низ раз го во ри се
соз да доа но ви при ја телс тва и не за бо рав -
ни до жи ву ва ња кои ќе се па ме тат дол го.
Око лу 14 ча сот пен зи о не ри те при стиг наа
во Скоп је, ка де што го разг ле даа пло шта -
дот и мо сто ви те на кул ту ра та. Во поп лад -
нев ни те ча со ви се упа ти ја кон Бог дан ци,
по бо га ти за уште ед но не за бо рав но дру -
же ње.                                                    Д. Чав да ров

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Про мо ци ја на би о граф ска та кни га 
„Три те уни вер зи те ти на проф. д-р Пав ле Ми тре ски“

Ре зул та ти за по чит на здру же ни е то 
на ли те ра тур ни твор ци 
про свет ни ра бот ни ци на РМ

На 30.10.2018 го ди на, во про сто -
ри и те на биб ли о те ка та „Стра шо Пин -
џур“ во Скоп је се одр жа го диш но со -
бра ние на кое при сус тву ваа го лем број
чле но ви од по ве ќе гра до ви од РМ. Сед -
ни ца та бе ше по де ле на на 3 де ла. Во
пр ви от дел пре тсе да тел ка та Бла гој ка
Фи лип че ва под не се из ве штај за актив -
но сти те на здру же ни е то. Во из ве шта -
јот беа за бе ле же ни мно гу на ста ни, ли -
те ра тур ни чи та ња, ју би леј ни по во ди,
зна чај ни да ту ми и раз ни дру же ња со
пен зи о не ри те, со ге ри ја три ја, со твор -
ци од зем ја ва и од странс тво.

За истак ну ва ње е збор ни кот „Ра -
ко пи сот на љу бо вта“ и не го ва та про -
мо ци ја во биб ли о те ка та „Стра шо Пин -
џур“, во кој се за ста пе ни и Ми ха ил Рен -
џов, Ва сил Му ка е тов и Јо ван Маз ган -
ски кои од ма шки агол го иска жу ва ат
чув ство то за же на та по крај жен ски те
чув ства на же ни те твор ци. Има ме го -
лем број де ла и пор тре ти од на ши чле -

но ви. Еве не кои од нив: „Але ксан дров -
на“ од Ли ди ја Луч ко-Је ре миќ во Де мир
Хи сар, „По сте ла на псал мот“ од Цве та
Спа си ко ва во „Ма ти ца екск лу зив“ во
Скоп је, „Ди ви ко њи“ од Ан ѓа Јо си фов -
ска во „Да ре Џам баз“, пор тре ти на
Бла гој ка Фи лип че ва, Ри ста на Ни ко -
лов ска, Бо жа на Трај ков ска и мно гу
дру ги вред ни твор ци. Мо ра да ја истак -
не ме со ра бо тка та на на ши те чле но ви
про мо то ри: Та ма ра Ар сов ска, Бла гој -
ка Фи лип че ва, Ли ди ја Луч ко-Је ре миќ,
Го ран Ан чев ски, Ва сил То ци нов ски и
мно гу дру ги не у мор ни со ра бот ни ци и
чле но ви на здру же ни е то. Пен зи о нер -
ски те го ди ни се пер и од ко га се по све -
ту ва ме на не шта за кои сме не ма ле
вре ме во ра бот ни от век. Исто та ка,
има по тре ба од подм ла ду ва ње на здру -
же ни е то. Во вто ри от дел се до де ли ја
на гра ди те за жи вот но де ло на Еван ти -
ја Та ник и на нај ста ра та член ка Ми -
рос ла ва Бо га ти но ва.          Ц. С.

ЗП-БОГДАНЦИ
Ед нод нев на ек скур зи ја 
до Пе лин це и Ма тка

ЗП-ЛОЗОВО

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


