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На 27 но ем ври се одр жа сед ни ца на
из врш ни от од бор на СЗПМ на ко ја глав -
на точ ка на днев ни от ред бе ше усво ју -
ва ње на ко неч на та вер зи ја на пред лог-
за ко нот за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја. На сед ни ца та при -
сус тву ваа, по крај чле но ви те на ИО, и Бес -
ник По це ста, пре тсе да тел на со бра ни е -
то на СЗПМ и пре тсе да те лот на Прав но-
еко ном ски от фо рум, д-р Фи дан чо Сто ев. 

Со оваа зна чај на и важ на сед ни ца
спoред днев ни от ред, кон стру ктив но и
ус пеш но ра ко во де ше пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. 

Важ но ста од до не су ва ње на еден ва -
ков за кон за око лу 320.000 пен зи о не -
ри е го ле ма. Пен зи о не ри те ка ко нај го -
ле ма асо ци ја ци ја во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја тоа го зас лу жу ва ат. Еден ва ков за -
кон ќе обез бе ди ре ша ва ње на мно гу
пра ша ња по вр за ни со пен зи о нер ска та
по пу ла ци ја и ќе ги шти ти нив ни те пра ва
на ед но по ви со ко ни во кое не им е обез -
бе де но со по стој ни от За кон за здру же -
ни ја и фон да ции – истак на Ар ги ров ски. 

По тоа, во вед но из ла га ње по пр ва та
точ ка од днев ни от ред на сед ни ца та има -
ше и Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на ИО
на СЗПМ и пре тсе да тел ка на ко ми си ја -
та за дол же на за под го тву ва ње на пред -
лог-за ко нот.

- По а ѓај ќи од фа ктот де ка раз во јот на
гра ѓан ски от се ктор е од иск лу чи тел на
важ ност за раз вој на де мо кра ти ја та во
РМ, до не сен е За ко нот за здру же ни ја и
фон да ции со кој се обез бе ду ва гра де ње
на де мо крат ско то оп штес тво, со учес тво
на гра ѓа ни те во се вкуп ни те оп штес тве -
ни те ко ви. Со овој за кон се обез бе де ни
и поф ле кси бил ни ус ло ви за ос тва ру ва -
ње и функ ци о ни ра ње на здру же ни ја та
на гра ѓа ни и фон да ции во кои се ос тва -
ру ва ат нај раз лич ни ин те ре си од раз ни
об ла сти од оп штес тве ни от си стем. Ме -
ѓу тоа, ако по стој ни от За кон за здру же -
ни ја и фон да ции ка ко оп шта прав на рам -
ка се спо ре ди со по тре би те на пен зи о -
нер ска та по пу ла ци ја од око лу 320.000
ко рис ни ци на пен зи ја, ќе се ви ди де ка

во овој до мен по вр зан со пен зи о не ри -
те по сто јат мно гу спе ци фич но сти раз лич -
ни од дру ги те оп штес тве ни об ла сти и суб -
је кти. По ра ди тоа, до не су ва ње то на за -
кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње ка -
ко по се бен за кон се на мет ну ва ка ко им -
пе ра тив за ре ша ва ње на пра ша ња та
кои се од зна че ње за пен зи о не ри те. Овој
по се бен за кон би ре шил по ве ќе пра ша -
ња од ор га ни за ци о нен и су штес твен ка -
ра ктер – ре че Трај ко ва.

Ос нов на цел на пред лог-за ко нот е да
се уна пре ди и обез бе ди по ква ли тет но
ор га ни зи ра ње на ко рис ни ци на пен зи -
ја во здру же ни ја и со ју зи, а ос нов ни прин -
ци пи на кои се зас но ва се: те ри то ри ја -
лен прин цип, не пар ти ско дејс тву ва ње,
јав ност и транс па рент ност, не за вис ност

во ос тва ру ва ње на це ли те и за шти та на
пра ва та и ин те ре си те на ко рис ни ци те
на пен зи ја во сог лас ност со Уста вот, ка -
ко и ме ѓу себ на хо ри зон тал на и вер ти -
кал на по вр за ност на здру же ни ја та во
Со ју зот.

За оваа цел, СЗПМ уште пред не кол -
ку го ди ни по кре на ини ци ја ти ва за до не -
су ва ње на по се бен за кон за пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја. 

За под го тву ва ње на пред лог-за ко нот
во СЗПМ бе ше фор ми ра на ра бот на гру -
па со ста ве на од лу ѓе со до ка жа на струч -
ност и искус тво во оваа проб ле ма ти ка.
По усво ју ва ње на тек стот од Прав но-еко -
ном ски от фо рум и од ИО на СЗПМ бе ше
да ден на јав на рас пра ва во си те че ти ри
со ју зи, од нос но во си те здру же ни ја член -

ки на со ју зи те за да да дат свои мис ле ња,
до пол ну ва ња и евен ту ал ни ко рек ции.

Нај го ле ми от дел од членс тво то да де
свој при до нес во под го тву ва ње на ко -
неч на та вер зи ја, но са мо мал број од
здру же ни ја та не да доа под др шка за до -
не су ва ње на овој за кон, не са кај ќи или
не мо жеј ќи да ја сог ле да ат ко рис но ста
од до не су ва ње на исти от. Со тие здру же -
ни ја бе ше одр жан со ста нок на кој ко ми -
си ја та ги сос лу ша нив ни те мис ле ња и се
оби де одре де ни не јас ни ра бо ти да им
ги раз јас ни. 

Нив ни те за бе ле шки глав но се од не -
су ваа на: страв од гу бе ње на авто но ми -
ја та на здру же ни ја та ка ко прав ни суб је -
кти, ме ша ње на Со ју зот во ка дров ска та
по ли ти ка во здру же ни ја та, гу бе ње на са -

мо стој но ста во нив но то ма те ри јал но-фи -
нан си ско ра бо те ње и ба ра ње дво стра -
но ин фор ми ра ње ме ѓу здру же ни ја та и
Со ју зот. Си те овие ба ра ња и прет ход но
беа обез бе де ни, а во ко неч на та вер зи -
ја се по наг ла се ни и по тен ци ра ни на тој
на чин што одре де ни чле но ви од пред -
лог-за ко нот се прис по со бе ни и мо ди фи -
ци ра ни со цел исти от да би де при фат лив. 

По ова се отво ри ди ску си ја во ко ја
учес тву ваа: Дра ги Ар ги ров ски, Бес ник
По це ста, Сал тир Ка ров ски, Фи дан чо Сто -
ев, Или ја Ада мо ски, Ка ли на С. Ан до но -
ва, Мир ко Ма кре шан ски, Ди ми три је Бо -
га ти но ски, Дан че Да ска лов ска, Мен тор
Ќо ку, Ду шан Ри сте ски, Јо ван Ќир ко виќ,
Јор дан Ко ста ди нов и Ол га Но ва че ва. Ре -
чи си од си те ди ску тан ти бе ше по фа лен
ко неч ни от текст на пред лог-за ко нот и ра -
бо та та на си те што при до не соа за тоа, а
осо бе но при до не сот на ко ми си ја та ко ја
во тек стот го вгра ди ла сво е то дол го го -
диш но искус тво и струч ност.

По тоа, ко неч на та вер зи ја на пред лог-
за ко нот бе ше ед ног лас но при фа те на и
бе ше од лу че но исти от да би де до ста вен
до Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на
по ли ти ка за на та мош на про це ду ра. 

На сед ни ца та ед ног лас но беа из бра -
ни за но ви чле но ви во ко ми си ја та за кул -
тур но-за ба вен жи вот на СЗПМ: Маг да -
ле на Спи ров ска од ЗП-Га зи Ба ба и Бо -
рис Јон чев од ЗП-Ва лан до во. 

Бе ше до не се на и од лу ка за про дол -
жу ва ње на со ра бо тка та со пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја на Ко со во.

На пред лог на ко ми си ја та за ин фор -
ми ра ње бе ше до не сен пра вил ник за
автор ски те хо но ра ри за до пис ни ци те на
„Пен зи о нер плус“, „Пен зи о нер ски ви ди -
ци“ и стра ни ца та за пен зи о не ри во
„КОХА“. При тоа бе ше кон ста ти ра но де -
ка хо но ра ри те тре ба да би дат по ви со ки
и да ги по кри ва ат ди рект ни те тро шо ци
на до пис ни ци те, а здру же ни ја та тре ба
да обез бе ду ва ат нив но при сус тво на на -
ста ни те за кои пи шу ва ат. 

Ка ли на С. Ан до но ва

СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ 

Око лу 320.000 пен зи о не ри зас лу жу ва ат да има ат 
по се бен за кон за пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње
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Де но ви ве во ор га ни за ци ја на
Оп штин ска та ор га ни за ци ја на Цр -
ве ни от крст од Ки че во бе ше одр -
жа на сред ба на пен зи о нер ки те од
гра дот со пси хо лог, на ко ја се де ба -
ти ра ше во рам ки те на про е ктот
„Пси хи ја три ски гру пен про цес“ на
пси хо ло гот Вал де та Ади ли-Се ли ми,
вра бо те на во сред но школ ски от
цен тар „Дри та“ во Ки че во.

По пат на ди ја лог со се ко ја пен -
зи о нер ка бе ше од го во ре но на пра -
ша ње то што по пен зи о ни ра ње то.
Ту ка мо жеа да се слуш нат раз ни ко -
мен та ри од пен зи о нер ки те. Без да
откри ва ме по е ди неч но мо же да се
ре че де ка мно гу ми на мис лат де ка
по пен зи о ни ра ње то им за вр ши ле
си те на де жи, де ка им се на ма ли ле
из ле гу ва ња та, сред би те со дру гар -
ки те, де ка се за тво ре ни во куј на та
и дру го. Но има ше и по и на кви мис -

ле ња: де ка се га се чув ству ва ат ка -
ко во дет ска гра дин ка, де ка по пен -
зи о ни ра ње то ста на ле да дил ки на
вну ци те. Се пак, по го ле ми от дел од
член ки те на Акти вот на пен зи о нер -
ки при ЗП-Ки че во се то ова го де -
ман ти ра, би деј ќи здру же ни е то на
пен зи о не ри те со сво и те про гра ми
на се кој пен зи о нер му да ва шан -
са по сто ја но да би де акти вен и да
го про дол жи актив но то ста ре е ње.
При тоа ста на збор де ка во ОО на
Цр ве ни от крст че сто се одр жу ва ат
ин те рес ни де ба ти и ра бо тил ни ци
за за шти та на здрав је то на пен зи -
о не ри те, пре да ва ња за раз ни бо -
ле сти ка ко и ме ре ње на ше ќер во
кр вта и при ти сок.

Исто та ка, во здру же ни е то по -
сто јат ко ми сии за кул тур но-за ба -
вен и спорт ски жи вот, ка де што се -
кој пен зи о нер мо же да се нат пре -

ва ру ва во по ве ќе спорт ски дис цип -
ли ни, мо же да учес тву ва во пе јач -
ки гру пи и низ нат пре ва ру вач ки дух
да ста са и до ма ни фе ста ции ор га -
ни зи ра ни од Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја, на Ре пуб лич ка та ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри и на Спорт -
ска та пен зи о нер ска олим пи ја да.
Бе ше кон ста ти ра но де ка за да се
за бо ра ви мо но то ни ја та по пен зи -
о ни ра ње то, нај бит ни се пен зи о нер -
ски те дру же ња ка ко во клу бот на
пен зи о нер ски от дом та ка и на па -
ту ва ња та на раз ни де сти на ции во
зем ја та и во странс тво, по се ти на
кул тур но-исто ри ски спо ме ни ци, цр -
кви и ма на сти ри и дру ги при род ни
зна ме ни то сти.

На кра јот, пси хо ло гот и пен зи о -
нер ки те го ис лу шаа иска жу ва ње то
на пен зи о нер ка та чиј со пруг е по -
чи нат и ко ја им изра зи бла го дар -
ност на дру гар ки те актив ни во здру -
же ни е то за по да де на та ра ка со што
ги по бе ди ла по ти ште но ста и та га та. 

Де ба та та за вр ши со за ед нич -
ки от зак лу чок и апел до си те пен -
зи о не ри да се вклу чат во про грам -
ски те актив но сти на ЗП-Ки че во и
де ка са мо со за ед нич ко дру же ње
и по ма га ње на ста ри те и из не мо -
ште ни ли ца ќе про дол жи ве кот на
се кој пен зи о нер, ка ко и на оние
кои тре ба да се пен зи о ни ра ат -
да не жа лат што ќе ста нат пен зи -
о не ри. А. Ри сто ска

ЗП-КИЧЕВО

Де ба та за актив но пен зи о нер ско ста ре е ње
Де ле га ци ја на ЗП-Охрид и Де бр ца, со ста -

ве на од пре тсе да те лот Ѓор ѓи Трп че ски, се кре -
та рот Сте фан Вла ди ми ров и ра ко водс тво то
на мес ни от раз гра нок на Де бр ца, Јон ка Јо -
но ска и Ки ро По по ски, не о дам на бе ше при -
ме на од гра до на чал ни кот на оп шти на та Де -
бр ца, Зо ран Но га че ски и од се кре та рот Љу -
бе Стој ко ски. 

На сред ба та ко ја има ше ра бо тен ка ра ктер
бе ше на пра вен суб ли мат од ус пеш на та ор га -
ни за ци ја на за ед нич ка та сред ба на пен зи о не -
ри те на ЗП-Де мир Хи сар и оп шти на та Де бр ца,
одр жа на во ју ни, за чи ја ор га ни за ци ја го ле ма
по мош да де и ло кал на та са мо у пра ва на Де -
бр ца.

На сред ба та, пре тсе да те лот Трп че ски ги
ин фор ми ра ше прет став ни ци те на оп шти на та
за поз на чај ни те актив но сти на ЗП-Охрид и Де -
бр ца ре а ли зи ра ни оваа го ди на, а во со ра бо -
тка и во сог лас ност со СЗПМ. Исто та ка бе ше
акту а ли зи ра но и пра ша ње то за бесп лат ни от

пре воз на пен зи о не ри те од Де бр ца до Охрид,
за што гра до на чал ни кот Но га че ски ре че де ка
ра бо ти на оваа ини ци ја ти ва, од нос но во тек
се пре го во ри со пре воз ни ци те и се оче ку ва од
2019 го ди на да поч не да се ре а ли зи ра оваа
дам неш на ини ци ја ти ва на ЗП-Охрид и Де бр -
ца. Во таа на со ка бе ше до го во ре но и пре во -
зот на пен зи о не ри те за ед нод нев ни те из ле ти
од на ред на та го ди на да го вр ши оп шти на та Де -
бр ца.

Гра до на чал ни кот Но га че ски ве ти де ка ќе
обез бе ди ра бот на про сто ри ја за по тре би те на
мес ни от раз гра нок на пен зи о не ри те на Де бр -
ца со си те по треб ни кан це ла ри ски ма те ри ја -
ли. Де ле га ци ја та на ЗП-Охрид и Де бр ца упа ти
го ле ма бла го дар ност на гра до на чал ни кот Но -
га че ски за про ја ве ни от ин те рес за ре ша ва ње
на акту ел ни те по ве ќе го диш ни проб ле ми со
кои се со о чу ва ат пен зи о не ри те од оваа ру рал -
на оп шти на, со 26 на се ле ни ме ста.

К. Спа се ски 

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА
Сред ба со гра до на чал ни кот на Де бр ца

Во но ем ври, пот пре тсе да те лот на ИО
на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, при ми на
нив но ба ра ње во Скоп је де ле га ци ја на
пен зи о не ри те од Вра ње, Ре пуб ли ка Ср -
би ја, во со став Ми рос ла ва Трај ко виќ -
пре тсе да тел на ЗП-Вра ње, д-р Сла ѓа на
Сто шиќ - ди ре ктор ка на Спе ци јал на та бол -
ни ца за ре ха би ли та ци ја во Врањ ска Ба -
ња и Але ксан дар Ста јиќ - ме на џер во
Врањ ска Ба ња. На оваа сред ба во раз -
го во ри те учес тву ва ше и Спир ко Ни ко лов -
ски, пре тсе да тел на ЗП-Ку ма но во, здру -
же ние кое ус пеш но со ра бо ту ва со ЗП-
Вра ње и има пот пи ша но до го вор за со -
ра бо тка во 1974 го ди на. Го сти те се заб -
ла го да ри ја на претседателот на СЗПМ
Драги Аргировски за одличниот прием.
Во раз го во ри те со го сти те од Вра ње бе -
ше до го во ре но да се ре а ли зи ра воз врат -
на по се та кај нив за вос по ста ву ва ње со -
ра бо тка со пен зи о не ри те од Вра ње и со

Спе ци јал на та бол ни ца за ре ха би ли та ци -
ја. Во вр ска со тоа, пот пре тсе да те лот на
ИО на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, на 23 но -
ем ври 2018 го ди на, со де сет пре тсе да -
те ли на по го ле ми здру же ни ја на пен зи о -
не ри-член ки на Со ју зот, Ку ма но во, Те то -
во, Ве лес, и од Скоп је - Со ли дар ност-Ае -
ро дром, Ки се ла Во да, Цен тар, Кар пош,
Бу тел и Ѓор че Пе тров, при сус тву ваа на
сред ба во Вра ње. При тоа се раз го ва ра -
ше за ид на та плод на со ра бо тка со ЗП-
Вра ње. Бе ше по се те на и Спе ци јал на та
бол ни ца за ре ха би ли та ци ја во Врањ ска
Ба ња.

На до бро ор га ни зи ра на та сред ба во
Вра ње, ка ко во се ди ште то, та ка и во
Врањ ска Ба ња, се раз го ва ра ше, ме ѓу
дру го то, и за бе не фи ци и те кои се ну дат за
пен зи о не ри те од Ма ке до ни ја, ка ко што
се: на ма ле на це на од 10 от сто во се зо на
и 20 от сто вон се зо на. П.А.

При кра јот на ми на ти от ме сец, де ле -
га ти те на со бра ни е то на Здру же ни е то на
пен зи о не ри од При леп ја одр жаа де вет -
та та сед ни ца. На оваа прет пос лед на сед -
ни ца за оваа го ди на беа разг ле да ни из -
ве шта и те на ко ми си и те. Акти вот на пен -
зи о нер ки те, фи нан си ски от из ве штај за
ра бо та та на ЗП-При леп за пер и о дот ја ну -
а ри - сеп тем ври 2018г., ка ко и из ве шта -
јот на над зор ни от од бор за ма те ри јал но-
фи нан си ско то ра бо те ње. Прет ход но и во
раз гра но ци те на при леп ско то здру же ние
бе ше усво е но и усог ла су ва ње то на ста -
ту тот на ЗП-При леп со ста ту тот на СЗПМ.
Со сед ни ца та ра ко во де ше пре тсе да те лот
Сла вко Трај ко ски, а свои иска зи за ра бо -
та та на ко ми си и те и дру ги те те ла под не -
соа пре тсе да те ли те на ко ми си и те, на НО
и на Акти вот на пен зи о нер ки. 

Кра тко образ ло же ние за ра бо та та
на ко ми си ја та за од мор и ре кре а ци ја
да де пре тсе да те лот на оваа ко ми си ја,
Спа се Мар ко ски. Тој истак на де ка во
оваа го ди на од сме тка та на ЗП-При леп
за пет те ек скур зии во Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја, за ед но не дел ни от од мор во
Охрид и за двод нев на та ек скур зи ја во
Ср би ја би ле по тро ше ни по ве ќе од по ло -
ви на ми ли он де на ри.

За актив но сти те во оваа те ков на го -

ди на на ко ми си ја та за здрав ство и со ци -
ја ла из ве штај под не се пре тсе да те лот д-р
Кру ме Со ко ло ски. Тој на по ме на де ка за
ед но крат на та по мош на чле но ви те на ЗП,
за на ба вка та на не оп ход ни те ле карс тва
и за апа ра тот што ќе се ко ри сти ка ко пре -
вен ти ва на здрав стве на та еки па на ор -
га ни зи ра ни те ек скур зии, за бањ ско и кли -
мат ско ле ку ва ње на по ве ќе од три ста пен -
зи о не ри се по тро ше ни око лу 2 ми ли о ни
де на ри. Го ди на ва се ор га ни зи ра ни и по -
ве ќе пре да ва ња од струч ни ли ца од об -
ла ста на здрав ство то со што е по до бре -
на здрав стве на та еду ка ци ја на лу ѓе то од
тре та та до ба.

Спо ред бро јот на ре а ли зи ра ни те
актив но сти и го сту ва ња, осо бе но учес -
тво на по ве ќе кул тур ни ма ни фе ста ции,
над три е сет низ це ла та др жа ва, нај а ктив -
на бе ше и е ко ми си ја та за кул тур но-за ба -
вен жи вот. КУД „Пен зи о нер“ и КУД „Пен -
ка Ко те ска“ пе е ја, сви реа, играа и се дру -
жеа со цел нив и на си те дру ги пен зи о не -
ри што ги гле даа и слу шаа го ди ни те да им
би дат по ис пол не ти, по ве се ли, по ве дри,
по ра дос ни и по лес но да им ми ну ва ат де -
но ви те од тре та та до ба на нив ни от жи вот.
За си те ор га ни зи ра ни на ста пи и го сту ва -
ња на оваа ко ми си ја, од нос но на две те
кул тур но-умет нич ки друш тва Здру же ни -

е то по тро ши ло над 600 ил ја ди де на ри.
По ве ќе од че ти ри е се ти на ре а ли зи -

ра ни актив но сти, учес тво на раз ни ма ни -
фе ста ции, до де лу ва ње на ху ма ни тар на
по мош, ор га ни зи ра ње на го сту ва ња, пре -
да ва ња, дру же ња со дру ги Акти ви, ли те -
ра тур ни сред би и слич ни актив но сти во
те кот на го ди на ва бе ше ра бо та та и це лос -
на та ан га жи ра ност на Акти вот на пен зи -
о нер ки те при при леп ско то здру же ние, за
што се по тро ше ни око лу ше е се ти на ил ја -
ди де на ри.

Спор ти сти те-пен зи о не ри за учес тво -
то на спорт ски те нат пре ва ри, на ре ги о -
нал ни и др жав ни и во оп што за под го то -
вки те во оваа го ди на по тро ши ле око лу
253 ил ја ди де на ри. Ка ко што ре че пре -
тсе да те лот на ко ми си ја та за спорт, То дор
Ко чо ски, при леп ски те пен зи о не ри ус пе -
а ја и го осво и ја вто ро то ме сто на др жав -
но ни во.

- Ние ќе се тру ди ме до бро да се под -
го тви ме за да мо же ме да би де ме пр ви
во Ма ке до ни ја на Спорт ска та пен зи о нер -
ска олим пи ја да во 2019 го ди на - до да де
Ко чо ски.

Из ве шта и те за ра бо та та на ко ми си -
и те и на Акти вот беа при фа те ни од стра -
на на де ле га ти те на со бра ни е то на сед -
ни ца та на ЗП-При леп.              К. Ри сте ски

Со ра бо тка со ЗП-Вра ње ЗП-ПРИЛЕП

Од пен зи о не ри те за пен зи о не ри те
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Ко ми си ја та за ева лу а ци ја на
АЦЕС (ACES) Евро па од Бри сел, на
20 но ем ври 2018 го ди на пре сто ју -
ва ше во Ку ма но во за да на пра ви
увид во фа ктич ка та со стој ба и да ја
со оп шти од лу ка та на Европ ска та асо -
ци ја ци ја на гра до ви на спор тот де -
ка Ку ма но во е пр ви от до бит ник на
ти ту ла та град на спор тот во 2019 го -
ди на. 

Во рам ки те на по се та та, прет -
став ни ци те на Асо ци ја ци ја та на гра -
до ви на спор тот во Евро па беа во
не кол ку спорт ски об је кти во кои
прет став ни ци те беа за поз на е ни на
са мо то ме сто со ус ло ви те за спор ту -
ва ње и ре кре и ра ње во Ку ма но во.

Во поз на ти от об јект „Со ко ла на“,
из гра ден пред око лу сто го ди ни, глав -
но на ме нет за спор ту ва ње и ре кре -
а ци ја на мла ди те од Ку ма но во, ме -

ѓу актив ни те спор ти сти се нај доа и
пен зи о не ри те од ЗП-Ку ма но во, пред -
во де ни од про фе сор ка та по фи зич -
ка кул ту ра Љу би ца Куз ма нов ска, ко -
ја ра бо ти на по пу ла ри за ци ја и уна -
пре ду ва ње на спор тот во здру же ни -
е то. Во оваа при го да, око лу 80 пен -
зи о не ри спор ти сти по ка жаа де ка лу -
ѓе то во Ку ма но во про дол жу ва ат да
ги раз ви ва ат спорт ски те актив но сти
и во де но ви те по пен зи о ни ра ње то,
пре ку веж би и обу ка на те ре ни те
глав но во и око лу „Со ко ла на“.

За спорт ски те актив но сти на ку -
ма нов ски те пен зи о не ри, европ ски -
те прет став ни ци ги ин фор ми ра ше
се кре тар ка та на ЗП-Ку ма но во, Јас -
ми на То до ров ска, ко ја во оваа при -
го да збо ру ва ше за спорт ски те ус пе -
си на Ре пуб лич ки те пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри во 2018г., а

кои се одр жаа во Ра до виш. Џон
Свон сон, пот пре тсе да те лот на Асо -
ци ја ци ја та на гра до ви на спор тот во
Евро па бе ше при јат но из не на ден од
она што го слуш на и што го ви де и
им че сти та ше на пен зи о не ри те на
нив на та по жр тву ва ност, по све те ност
и упор ност во не гу ва ње на спорт ски -
от дух и на по во зрас ни го ди ни. На
за ми ну ва ње тој им по са ка долг жи -
вот и да би дат гор ди на приз на ни е -
то што нив ни от град е прог ла сен за
град на спор тот во Евро па за 2019
го ди на, да про дол жат да спор ту ва ат
и да ре кре и ра ат, да во дат здрав жи -
вот, но и да ги мо ти ви ра ат мла ди те
лу ѓе да го сле дат нив ни от при мер.
На кра јот, за спо мен бе ше на пра ве -
на за ед нич ка фо то гра фи ја на си те
при сут ни во са ла та во „Со ко ла на“.                                

Ј.Т.

ЗП-КУМАНОВО

Ку ма но во - европ ски град 
на спор тот за 2019 го ди на

ЗП-Ве лес е фор ми ра но на
28.11.1957 го ди на. По тој по вод, во
ор га ни за ци ја на Акти вот на пен зи о -
нер ки и ко ми си ја та за кул ту ра при
Здру же ни е то бе ше ор га ни зи ра на ет -
но из лож ба прос ле де на со на род ни
пес ни, а свој на стап имаа и пен зи о не -
ри те по е ти.

Ра ко твор би те кои беа из ло же ни
по тек ну ва ат од ве шти те ра це на пен -
зи о нер ки те. Из ло же ни беа ве зе ни, тка -
е ни и пле те ни ра ко твор би, а исто та ка
и на род ни те но сии кои се де ло на нив -
ни те ве шти ра це. При чи на за ова дру -
же ње, по крај дру го то, беа и се ка ко ве -

шти те ра це на пен зи о нер ки те.
При отво ра ње то на из лож ба та, при -

сут ни те ги поз дра ви пре тсе да те лот на
ЗП-Ве лес, д-р Ве ле Але ксо ски.

Горд сум што на ше то здру же ние од -
бе ле жу ва и сла ви 61 го ди на од сво е -
то по сто е ње, но и со тоа што тоа не за -
ста ну ва, ами оди на пред. По сто ја но
се ор га ни зи ра ат раз ни актив но сти, се
гра дат но ви про сто рии за пен зи о не -
ри те по раз гра но ци те и др. Би са кал
овие за лож би да про дол жат и по на та -
му за до бро то на си те пен зи о не ри ка -
ко и на си те оние кои со ра бо ту ва ат со
нас – истак на Але ксо ски. 

Пре тсе да тел ка та на Акти вот на пен -
зи о нер ки при Здру же ни е то, Бла гој ка
На сто ва, ги поз дра ви го сти те и ја прог -
ла си из лож ба та за отво ре на.

Во ду хот на из лож ба та бе ше ис пе -
а на и ре ци ти ра на пес на та „Ве зил ка“
од пи са те лот Бла же Ко не ски, а по тоа
по е ти те пи са те ли на ста пи ја со по ед -
на сво ја пес на.

Из лож ба та бе ше разг ле да на, го -
сти те им се вос хи ту ваа на си те ра -
ко твор би и по са каа ова да не би де
крај на ва кви те слу чу ва ња, ту ку да
се дру жат и по на та му и по не кои дру -
ги по во ди.                      Н. Але ксо ска

Во ду хот на со ра бо тка та со при ват -
ни от биз нис-се ктор, ЗП-Са рај не о дам -
на ре а ли зи ра ше двод нев на ек скур зи -
ја во гра до ви те Ул цињ и Туз во Цр на
Го ра. Ек скур зи ја та бе ше фи нан си ски
под др жа на од ком па ни ја та „Да у ти ко -
мерц“ и дел од фон да ци ја та „Ал биз“,
две те од оп шти на та Са рај, кои по дол -
го вре ме со ра бо ту ва ат со здру же ни е -
то. На ек скур зи ја та беа 101 пен зи о -
нер од здру же ни е то, од кои 10 пен зи -
о нер ки од Акти вот на пен зи о нер ки те. 

Ек скур зи ја та за поч на со по се та
на биз нис-об је ктот на ком па ни ја та
„Да у ти ко мерц“ во Ко со во, ка де што
во ре сто ра нот „Евро па 92“ има ше
па у за за ка фе. Во ве чер ни те ча со ви
пен зи о не ри те при стиг наа во гра дот
Ска дар, ка де што бе ше по се те на џа -
ми ја та „Пе раш“. По тоа ек скур зи јан -
ти те се упа ти ја кон гра дот Ул цињ, ка -
де што беа сме сте ни во лу ксуз ни от
хо тел „Ме тро пол“.

Утре ден та па тот про дол жи кон Туз,
на око лу 10 ки ло ме три од Под го ри ца.
Во при мор ски от град Бар бе ше по се -
те на џа ми ја та „Се ли ми је“, из гра де на

од тур ска фир ма и пу ште на во упо тре -
ба во 2014 го ди на.

Во Туз се при стиг на око лу плад нев -
ни те ча со ви. При по се та та на об је ктот
на ком па ни ја та „Да у ти ко мерц“, на се -
кој пен зи о нер му бе ше вра чен скро -
мен по да рок за спо мен.

При вра ќа ње то, по крај бре гот на
Ска дар ско Езе ро, во ве чер ни те ча со -
ви пен зи о не ри те ста саа во Кукс. За
це ло вре ме учес ни ци те на ек скур зи -
ја та беа при јат но из не на де ни од до -
бра та ор га ни за ци ја, од лич на та ус лу га
и од тоа што го ви доа. Ек скур зи ја ќе
оста не во дол го се ќа ва ње на си те,
уште по ве ќе што око лу 80 про цен ти од
учес ни ци те за прв пат беа на овој пат
и ги по се ти ја овие гра до ви.

За ор га ни за то ри те - се ко ја чест.
Пен зи о не ри те учес ни ци на ек скур зи -
ја та по себ но им се бла го дар ни на овие
две ком па нии за ху ма ни от гест со кој
им го раз у ба ви ја жи во тот во тре та та
до ба. Убав при мер што би тре ба ло да
го сле дат и дру ги ком па нии во гра ни -
ци те на сво и те мож но сти.

Ба ки Ба киу

Претставници од Општина Про би -
ш тип и група пензионерки, беа дел од
активностите што ги организираше
Општина Крива Паланка, по повод
Денот на ослободување на општината.
По тој повод беа реализирани повеќе
активности, почнувајќи од свечената
седница на Советот на општината, па
до манифестацијата „Шопска софра“
која за првпат се организираше. 

Пензионерките од повеќе градови
се вклучија во манифестацијата
„Шопска софра“ на која се претставија
со богат асортиман на производи од
тесто и други специјалитети кара кте -
ристични за есенскиот период. На богато
декорираната маса со ста рински
ткаенини, везени и плетени изработки
беа поставени разновидни производи,
од кои најмногу имаше зелници во разни
форми и на различен начин направени,
потоа тиганици, баници, пишии,
боденици, лутици и повеќе видови
макала, солени и благи погачи кои го
свртуваа погледот на посетителите, а
имаше и старински благи колачи со кои
се засладуваа гостите.

Иако ова беше прва мани фе с та -
ција, имаше меѓународен карактер.
Покрај домаќините, на ма ни фе ста -
цијата учествува и пензионерки од
Трговиште, Босилиград и Качарево од
Србија, Дупница од соседна Бу га ри -
ја,но и од Пробиштип, и од повеќе
организации од Крива Паланка. Тр-пе -
зите или како што домаќините ги на -
ре коа „шопски софри“ беа богато
подготвени. 

Покрај штандовите со храна,
домаќините манифестацијата ја
збогатија и со модна ревија на стари
изворни носии од Македонија, Србија
и Бугарија. Беа прикажани носии кои
се користат секојдневно, свечени
носии кои се носеле во одредени
прилики и секако најатрактивни беа
невестинските носии. Во еден момент
прекрасната сала на ресторанот
„Воденица“ блесна од богатиот колорит
на старите и веќе подзаборавени
носии. Се на сè, една незаборавна
средба и многу нови пријателства.

М. Здравковска

ЗП-ВЕЛЕС

Све че но прос ла вен де нот 
на здру же ни е то со етно изложба

ЗП-САРАЈ

Двод нев на ек скур зи ја во Цр на Го ра 

На „Шоп ска со фра“ во Кри ва Па лан ка
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ЗП-КИСЕЛА ВОДА

Уба во по ми нат ден

ЗП-КОЧАНИ
Но ва кни га на пен зи о нер ка та
Сла ви ца Цве тко ва

Ма ке до ни ја е уба ва зем ја, ве лат
си те што ја по се ти ле. Има уба ва ме -
сто по лож ба, уба ва кли ма и при ро да,
бо га та исто ри ја и до бри и дру же љу -
би ви лу ѓе кои ту ка жи ве ат со ве ко -
ви. Се то тоа е по вр за но и ја пра ви
Ма ке до ни ја прив леч но ме сто за ту -
ри сти те и до бро на мер ни ци те. Мно -
гу на ши лу ѓе, осо бе но пен зи о не ри,
мал ку ужи ва ле во тие уба ви ни до де -
ка би ле во ра бо тен од нос. Де нес пре -
ку ек скур зи и те кои ги ор га ни зи ра ат
здру же ни ја та, овоз мо же но е се кој да

ги по се ти и да ужи ва во бо гат ство то
на на ша та зем ја.

Не о дам на гру па пен зи о не ри од ЗП-
Ки се ла Во да го по се ти ма на стир ски -
от комп лекс „Све ти Јо а ким Осо гов ски“
не да ле ку од гра дот Кри ва Па лан ка. Бе -
ше убав ден, уба во па ту ва ње и дру же -
ње на ве се ли, рас пе а ни и раз и гра ни
лу ѓе. Ма на сти рот по то нат во буј но то
зе ле ни ло да ва сли ка на ду ше вен мир
и спо кој, ка ко и од мор на ду ша та и те -
ло то. Ко на ци те прис по со бе ни на ба -
ра ња та на со вре ме ни от чо век зра чат

со уба ви на во ду хот на на род на та град -
ска ар хи те кту ра. Све ти ли шта та по све -
те ни на Јо а ким Осо гов ски и на Бо го -
ро ди ца кај се ко го бу дат чув ство на при -
пад ност кон на ша та хри сти јан ска ве -
ра и на ша та исто ри ја.

За до вол ни од уба во по ми на ти от
ден, пен зи о не ри те се вра ти ја до ма со
жел ба во ид ни на да се вра тат на по -
долг пре стој во овој пре кра сен ма на -
стир ски комп лекс.

Ва сил ка То па лов ска

ЗП-ТЕТОВО, СРЕДБА СО Д-Р ПАВЛЕ СПАСЕНОСКИ

По сто ја но ме ѓу пен зи о не ри те

Мо но гра фи ја та „Об ле ше -
во, се ло во оп шти на та Че ши -
но во-Об ле ше во“ е че твр та кни -
га на Сла ви ца Цве тко ва, но ви -
нар ка во пен зи ја, во ко ја ста -
ну ва збор за на сел ба та Об ле -
ше во. Во мо но гра фи ја та се по -
ме сте ни неј зи ни те две го диш -
ни истра жу ва ња за ова нај го -
ле мо се ло по бро јот на жи те ли
во оваа оп шти на и неј зин оп -
штин ски цен тар. Истра жу ва -
ња та се ре а ли зи ра ни во те кот
на 2016 и 2017 го ди на пре ку
пре ба ру ва ње на ар хив ски те
фон до ви во Др жав ни от ар хив на РМ, од -
дел Штип, во раз ни пуб ли ка ции, ин тер -
нет-стра ни ци те и на те рен со не по сред -
ни раз го во ри со се гаш ни и по ра неш ни
жи те ли на се ло то. Ре чит до ку мент се фо -
то гра фи и те кои жи те ли те на ова се ло иги
по ну ди ле за до ку мен ти ра ње на на ста ни
и лич но сти од оваа сел ска на сел ба.

На 150 стра ни ци та бе ли, текст и фо -
то гра фии се при ка жа ни исто ри ски от раз -
вој на се ло то и не го ви те перс пе кти ви ка -

ко на се ле но ме сто и ад ми ни стра тив но
се ди ште на оп шти на та, сто панс тво то, ре -
ли ги ја та, про све та та, здрав ство то, кул тур -
но-за бав ни от и спорт ски от жи вот, ка ко и
ма те ри јал на та и ду хов на та кул ту ра на оваа
сел ска на сел ба - истак ну ва Цве тко ва.

Из да вач е пе чат ни ца та „Евро па 92“
од Ко ча ни, а ре цен зен ти на кни га та се
про фе со ри те Ве ра Ана ста со ва од Ко ча -
ни и Иван Ко тев од Стру ми ца. 

К. Ге ра си мов

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Ленс Арм стронг 
од Гра и ште 

Шест го ди ни и са ми от ка ко пен зи о нер, а
мно гу го ди ни по ра но, по сто ја но е ме ѓу пен зи о -
не ри те. Осо бе но оми лен, по са ку ван и по чи ту -
ван е ме ѓу пен зи о нер ки те, не кои ве ќе со те го -
би во дој ки те, а не кои за ра ди пре вен ти вен прег -
лед кај д-р Пав ле Спа се но ски, спе ци ја лист ра ди -
о лог и супс пе ци ја лист по ги не ко ло шка и ма ма
ди јаг но сти ка. А ка ко што и са ми от ве ли, ова вре -
ме се од ли ку ва со спе ци фич на па то ло ги ја на дој -
ки на же ни. Од оние што ги ле ку вал, д-р Пав ле
пре ку фо то гра фии на пра вил це ла ко лек ци ја на
нај раз лич ни и нај ри зич ни по ја ви на ва кви за -
бо лу ва ња. Не рас по ла га со точ на број ка на тоа
кол ку же ни прег ле дал, ди јаг но сти ци рал и утвр -
ду вал мер ки за ле ку ва ње, но точ но се се ќа ва
де ка во не го ва та ле кар ска пра кти ка имал најм лад па ци ент на 28-го диш на во зраст
и бла го вре ме но ди јаг но сти ци ра на же на на во зраст од 30 го ди ни, мај ка на две де ца,
ко ја во знак на бла го дар ност му по све ти ла лич на твор ба - пес на. Ле ка рот со за до -
волс тво ни ја от ста пи за на ши те чи та те ли во знак на воз врат на бла го дар ност кон ле -
ку ва на та же на.

Д-р Пав ле Спа се но ски има и дру га ка ра кте ри сти ка што го вбро ју ва ме ѓу ре тки те:
во при ват ни те ор ди на ции ка де што го ан га жи ра ат за прег ле ди од не го ва та спе ци јал -
ност, пен зи о нер ки те се ос ло бо де ни од се ка кво пла ќа ње на прег ле ди те. И де нес, иа -
ко е пен зи о нер, ка де и да го по ви ка ат во при ват ни те ор ди на ции, про дол жу ва со иста -
та пра кти ка на бесп ла тен прег лед и ди јаг но сти ци ра ње на пен зи о нер ки те. Во из вр -
шу ва ње на сво и те струч ни об вр ски, го ле ма по мош има и од не го ва та со пру га, д-р
Ве ра, ко ја спе ци ја ли за ци ја та по ги не ко ло ги ја и аку шерс тво ја стек на ла на Уни вер зи -
те тот во Љуб ља на.

Ина ку, д-р Пав ле Спа се но ски од дип ло ми ра ње то на Ме ди цин ски от фа кул тет во
Скоп је, це ли от ра бо тен век го по ми нал во Ме ди цин ски от цен тар, а по доц на во бол -
ни ца та во Те то во. Ка ко ле кар од оп шта пра кти ка во по чет ни те го ди ни ра бо тел во
здрав стве ни те пун кто ви и ам бу лан ти во Врат ни ца, Те ар це, Ка ме ња не, Бр ве ни ца,
Же ров ја не, Че ло пек, ка де што и ја стек ну вал лич на та до вер ба кај па ци ен ти те и оп -
што кај жи те ли те од по ло шки от крај, за што по вре ме но ра бо тел и во Го сти вар.

Нај го ле мо за до волс тво за ме не е ко га па ци ен тка та до а ѓа нас ме а на и ра дос на
по прет ход ни те прег ле ди и трет ма ни. Има ше пер и о ди ко га же ни те од раз ни при чи -
ни не до а ѓаа на прег ле ди, не сме е ја да ка жат де ка се ра бо ти за кар ци ном на дој ка.
Се га ве ќе е по и на кво вре ме. Не кои од нив одат на опе ра ци ја, а по тоа се по сто ја но
кај ме не на ре дов ни кон тро ли - ве ли д-р Спа се но ски.

Де нес, д-р Спа се но ски е во ре дов ни кон та кти со ЗП-Те то во. Ан га жи ран е да одр -
жу ва пре да ва ња од не го ва та спе ци јал ност, а че сто со пен зи о не ри те е на раз ни ек -
скур зии и из ле ти во зем ја та и во странс тво. Од раз го во рот со не го се стек ну ва впе ча -
ток за се стра на лич ност. Ве ли де ка бил пре тсе да тел на цр ко вен од бор во не го во то
род но се ло Стен че, ка де што цр ква та „Св. Пе тка“ има по тек ло од че твр ти от век, уште
три дру ги се об но ве ни, а са ми от е кти тор на сè уште не о све те на та цр ква „Св. Ка те -
ри на“.

Во жи вот ни от пат на д-р Пав ле Спа се но ски на о ѓа ме де ка бил и фолк ло рист во КУД
„Вла до Та сев ски“, ша хот и де нес му е па си ја, а во фуд ба лот - освен пр во ти мец во еки -
па та на сво е то род но се ло, два е се ти на го ди ни бил де ле гат на фуд бал ски нат пре ва ри,
а бил ан га жи ран и ка ко ле кар на раз ни спорт ски еки пи.

На раз дел ба та, на ши от впе ча ток бе ше де ка е ви стин ско за до волс тво да се раз -
го ва ра со не го.                  Гој ко Ефто ски

„Ве ло си пе дот е најб ла го род ни от изум на чо веч ки от род“ -
Ви ли јам Са ро јан.

За да ги по до бри те кон ди ци ја та, здрав је то, сме тка та во бан -
ка, или тоа е ваш еко ло шки из бор, во зе ње то ве ло си пед мо же
да би де ед на од нај до бри те од лу ки кои не ко гаш сте ги до не ле.
Про чи тај те ја при каз на ва за де мир хи сар ски от Ленс Арм стронг,
од нос но за пен зи о не рот Гли гур Ве лев ски кој по ве ќе од по ло ви -
на век дру га ру ва со ве ло си пе дот.

Еден од нај ста ри те и нај а ктив ни те пен зи о не ри во Де мир
Хи сар, со 86 го ди ни е ви та лен и рас по ло жен ка ко во нај у ба ви -
те го ди ни од жи во тот. Ро ден е во 1932 год. во се ло то Гра и ште,
по крај те че ни е то на Цр на Ре ка. Со пру га та по чи на ла пред 17
го ди ни. Три те ќер ки се за до ми ле во Ав стра ли ја, Ко ча ни и Скоп -
је. Тие има ат свои се мејс тва, но ре дов но до а ѓа ат на ста ри от ви -
ла ет во та тко ва та ку ќа. Нас ме ан и уба во об ле чен н  пре че ка
на пра гот од сво ја та ку ќа, што се на о ѓа сре тсе ло. Дво рот е уба -
во сре ден, со ни ско иско се на зе ле на тре ва, по ме ка и од пер -
си ски ки лим. Во ед ни от дел има алеи од раз но бој ни цве ќи ња,
во дру ги от бав ча со зе лен чук, а на ѕи дот од ку ќа та, на два кли -
на ви си не го ви от прв ве ло си пед „Пар ти зан“, ку пен пред по ве -
ќе од 60 го ди ни.

- Ако ста ро ста и са мо ти ја та до бро ги ор га ни зи раш, на бре -
ме то што ги но си го ди ни те ќе за бо ра виш - ни ве ли де до Гли гур
и ка ко на ше га нè пра шу ва да ли по стои не што вер но ка ко ку -
че, ка ко не чуј на и ти вка пу ма во џунг ла, ка ко пос лу шен шта ер -
ски коњ, ка ко хар мо нич на Ама ти е ва ви о ли на? Да, по стои во
на пра ва та што се ви ка ве ло си пед.

Ве ли де ка ако чо ве кот го соз да ла ра бо та та, таа и го одр жу -
ва во жи вот. За тоа тој е по сто ја но во дви же ње. Се кое утро, 17
го ди ни ре дов но до а ѓа на ра бо та во Здру же ни е то на пен зи о не -
ри те во Де мир Хи сар, ка де што из вр шу ва одре де ни ра бот ни
за да чи. Па тот од 8 км од не го во то се ло до Де мир Хи сар се којд -
нев но го по ми ну ва со ве ло си пе дот. Без раз ли ка на вре мен ски -
те не по го ди, ни ко гаш не доц ни на ра бот но то ме сто. Од из мис -
лу ва ње то на ве ло си пе дот од гер ман ски от ба рон Карс вон Драјс,
во да леч на та 1817 год. па сèдо де нес, не го ва та ос нов на функ -
ци ја оста на ла иста.

- Ако не кој ми пред ло жи по до бро хо би, со ра дост би го при -
фа тил, но се пла шам де ка ба ди ја ла ќе му би де. Во мо јов слу чај
тоа не е хо би, тоа е умет ност во ужи ва ње то. По ра но, лу ѓе то ку -
пу ваа ве ло си пе ди по ра ди по тре ба, а де нес по ра ди здрав је или

мо да. Искре но, не е важ но по ра ди што, важ но е да се вр тат пе -
да ли те - ни ве ли чич ко Гли гур. 

Се учел на ита ли јан ски мо дел на ве ло си пед на то гаш ни от
оп штин ски по ве ре ник Да нај ле Кор да нов ски, би деј ќи во тоа
вре ме са мо чи нов ни ци те има ле та ква при ви ле ги ја. По доц на,
со пр ви те за ра бо те ни па ри го ку пу ва мо де лот „Пар ти зан“, во
тоа вре ме нај мо дер ни от и нај у ба ви от. От то гаш сме нил 7 ве ло -
си пе ди. Ра ска жу ва де ка ре дов но ги сле ди тр ки те Тур де Франс
и Џи ро Д’Ита ли ја, а го ле ма жел ба му е да учес тву ва на на ста -
нот во зем ја та на ве ло си пе ди те - Хо лан ди ја, на ре чен „Че ти ри
де на ве ло си пе ди зам“. Во не го ва чест, ло кал ни те вљу бе ни ци на
овој спорт го по ка ни ја да ја пред во ди гру па та на ве ло си пе ди -
сти кои беа дел од го ди неш на та 10-та Џип-тур не ја што се во зе -
ше низ уба ви ни те на Де мир Хи сар. Ве ло си пе дот мо же да се ко -
ри сти ка ко ре кви зит за мод ни ре вии, ка ко украс во ста нот и ка -
ко „актер“ во фил мо ви те на Жак Та ти, а ле ка ри те го пре по ра -
чу ва ат ка ко иде ал но ре кре а тив но и ре ха би ли та ци ско средс тво
кое ја изед на чу ва ра бо та та на ср це то и ја зго ле му ва си ла та на
му ску ли те на но зе те. Ин те рес но за ве ло си пе дот е тоа што најм -
но гу се упо тре бу ва во нај раз ви е ни те и во нај си ро маш ни те др -
жа ви и за тоа ни ко гаш не про пад на ла и не згас на ла со ра бо та
ни ту ед на фа бри ка за ве ло си пе ди. Гли гур е ре до вен на си те пен -
зи о нер ски дру же ња и сред би и е по сто јан учес ник со од лич ни
ре зул та ти на спорт ски те нат пре ва ри во дис цип ли на та пи ка до.
Нор ве шка сту ди ја по ка жа ла де ка во зе ње то ве ло си пед мо же
да го зго ле ми жи вот ни от век и до 14 ме се ци, но во слу ча јот со
Гли гур Ве ле ски пре циз ни те Скан ди нав ци ве ро јат но не по гре -
ши ле за мно гу, ту ку са мо за 14 го ди ни. 

Со скро мен, ми рен и жи вот без нер во зи, но со по сто ја на
актив ност и во зе ње ве ло си пед на 86 го ди ни, и по крај го ди ни -
те се кој мо же да се чув ству ва млад - ве ли Ве лев ски.

Зо ран Сте ва нов ски


