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На 27.5.2019 го ди на се одр жа вто -
ра та сед ни ца на из врш ни от од бор
на СЗПМ. На сед ни ца та на ко ја беа

при сут ни си те чле но ви, при сус тву ваа и
пре тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ,
м-р Или ја Ада мо ски, пре тсе да те лот на над -
зор ни от од бор, Ми тре Сто ја нов ски и се -
ле кто рот на ре ви и те на пес ни, му зи ка и
игри, Том че Стој ков. Со сед ни ца та ра ко -
во де ше пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан -
ка Трај ко ва.

На по че то кот на сед ни ца та, пре тсе -
да тел ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ги
поз дра ви при сут ни те и во кра тки цр ти ги
за поз на со актив но сти те на Со ју зот во
пер и о дот ме ѓу две те сед ни ци.

- По из бо ри те во здру же ни ја та и Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја ре чи си на се ка де во си те ор -
га ни и те ла се одр жу ва ат кон сти ту тив ни
сед ни ци и но ви те со ста ви се за поз на ва -
ат со со др жи ни те и про гра ми те за ра бо -
та во те ков на ва го ди на. И ка ко што е ред
и оби чај, про гра ми те се до пол ну ва ат со
но ви актив но сти и со др жи ни. Со дру ги
збо ро ви се чув ству ва за си ле на актив ност
и разд ви же ност во си те об ла сти, а осо бе -
но во здру же ни ја та-до ма ќи ни на ре ги о -
нал ни те ре вии на пес ни, му зи ка и игри и
на здру же ни ја та-до ма ќи ни на ре ги о нал -
ни те спорт ски нат пре ва ри, ка ко и во со -
од вет ни те ко ми сии за кул тур но-за ба вен
жи вот и ко ми си и те за спорт и ре кре а ци -
ја. Ко ми си ја та за кул тур но-за ба вен жи -
вот на СЗПМ ја под го тву ва Ре пуб лич ка та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, ко ја ќе
се одр жи на 7 ју ни 2019г., а ко ми си ја та
за спорт и ре кре а ци ја е ан га жи ра на со
ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри, кои
се во тек.

Во из ми на ти ов пер и од по из бо ри те
ста ту тар на та ко ми си ја одр жа две сед ни -

ци, ка де што на ед на та се кон сти ту и ра -
ше, а на дру га та ги разг ле да пра вил ни ци -
те за из да вач ка деј ност и тво реш тво и
пра вил ни кот за под др шка на здру же ни -
ја та кои де нес ќе би дат усво е ни. Сед ни -
ца одр жаа и прав но-еко ном ски от фо рум
и ко ми си ја та за здрав ство и во тек е кон -
сти ту и ра ње и на пре о ста на ти те ко ми сии
со одре де на ди на ми ка, иа ко тоа не им
пре чи да има ат одре де ни актив но сти и
ре зул та ти.

Беа одр жа ни и ра бот ни сред би во
ЗП-Би то ла, ЗП-Ки се ла Во да и ЗП-Вев ча -
ни. ЗП-ОВР на РМ од бе ле жа 50 го ди ни
од сво е то фор ми ра ње, а ЗП-Со ли дар -
ност-Ае ро дром прос ла ви 10-го ди шен ју -
би леј. Овој мој из ве штај е но ви на во ра -
бо та та на ИО и ќе се пра кти ку ва и во ид -
ни на - истак на пре тсе да тел ка та на СЗПМ,
Стан ка Трај ко ва. 

На кра јот од из ла га ње то го про чи та тек -
стот од пре тсе да те лот на Вла да та, Зо ран

За ев, кој со за до волс тво при фа ќа да би де
по кро ви тел на Ре пуб лич ка та ре ви ја на 7
ју ни 2019 го ди на, ко ја ќе се одр жи во До -
мот на АРМ. Во пис ме но то при фа ќа ње на
по ка на та тој се обра ќа до си те пен зи о не -
ри и ис пра ќа искре ни уве ру ва ња де ка се
ра ду ва што ќе би де дел од актив но сти те на
пен зи о не ри те, чле но ви на Со ју зот, кои со
тол ку впе чат лив ен ту зи ја зам ги ор га ни зи -
ра ат сво и те на ста ни и на инс пи ра ти вен
на чин го не гу ва ат и чу ва ат на ше то кул тур -
но нас ледс тво про тка е но од уба ви ни те на
раз лич ни те тра ди ции. 

По тоа, спо ред днев ни от ред, бе ше
пред лог-пра вил ни кот за фи нан си ска под -
др шка за пот тик ну ва ње на из да вач ка та
деј ност и тво реш тво. По тре ба та од до не -
су ва ње нов ва ков пра вил ник ја образ ло -
жи пре тсе да тел ка та Трај ко ва.

- По стој на та од лу ка за оваа на ме на е
до не се на во 2013 го ди на, во ед ни дру ги
окол но сти, а во иста та има и не кои не до -

ре че но сти и не пре циз но сти. Овој пред -
лог-пра вил ник е разг ле дан од ста ту тар на -
та ко ми си ја ко ја да де свои за бе ле шки и
исти те ве ќе се вгра де ни во ма те ри ја лот -
истак на Трај ко ва. 

За бе ле шки те од сед ни ца та на Ста ту -
тар на та ко ми си ја ги образ ло жи пре тсе -
да те лот на ко ми си ја та, Зи ко Зи ков. По тоа
се раз ви мош не кон стру ктив на ди ску си -
ја од при сут ни те, по што исти от бе ше усво -
ен и се до не се од лу ка за рас пи шу ва ње
ог лас за фи нан си ска под др шка на здру -
же ни ја та и нив ни те чле но ви за пот тик ну -
ва ње на из да вач ка та деј ност и тво реш -
тво.

И по вто ри от пред лог-пра вил ник за
обез бе ду ва ње фи нан си ски средс тва за
ма те ри јал на под др шка на здру же ни ја та
на пен зи о не ри-член ки на Со ју зот, во вед -
но из ла га ње има ше пре тсе да тел ка та
Стан ка Трај ко ва.

- Во мо ја та про гра ма ко ја ја из ло жив
пред мо јот из бор ве тив де ка вни ма тел но
и за кон ски ќе би де по тро шен се кој пен -
зи о нер ски де нар, ќе се по чи ту ва ат ста ту -
тот и одре де ни пра вил ни ци и од лу ки. Го -
ди ни на на зад Со ју зот ги под др жу ва фи -
нан си ски сво и те член ки по раз ни по во -
ди. Та ка ќе про дол жи и во ид ни на, но со
наг ла ска да им се да де при о ри тет на по -
ма ли те здру же ни ја. За ра ди тоа е и овој
пред лог-пра вил ник - ре че Трај ко ва. 

По тоа се раз ви ди ску си ја во ко ја оп -
шта оце на бе ше де ка и овој пред лог-пра -
вил ник е до бар, се оп фа тен и ќе ја на пра -
ви оваа актив ност пре циз на и јас на. По
до не се ни те зак лу чо ци исти от ед ног лас но
бе ше при фа тен и до не сен. 

Во вр ска со до не се на та од лу ка кои
здру же ни ја ќе учес тву ва ат на 9. Ре пуб -
лич ка ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, ин -
фор ми ра ше се ле кто рот Том че Стој ков,
кој ре че де ка при од лу чу ва ње то се во де -
ло сме тка пред сèза ква ли те тот и за одред -
би те од пра вил ни кот за одр жу ва ње на ре -
ви и те на пес ни, му зи ка и игри. Од лу ка та

е до не се на на сед ни ца та на ко ја при сус -
тву ва ле ККЗЖ на СЗПМ, ор га ни за ци о ни -
от од бор и се ле кто рот. 

На сед ни ца та на ИО на СЗПМ беа фор -
ми ра ни и две мно гу важ ни но ви ра бот -
ни те ла кои се, исто та ка, дел од из бор ни -
те ве ту ва ња на пре тсе да тел ка та Трај ко -
ва. Тоа се Ко ор ди на тив но те ло на Акти -
вот на пен зи о нер ки и Ко ми си ја за пен -
зи о нер ски и ста реч ки до мо ви и стан дард
на пен зи о не ри те во со став. И две те те ла
ед ног лас но беа при фа те ни, би деј ќи нив -
на та ра бо та ќе по кри ва два важ ни сег -
мен ти од актив но сти те на Со ју зот.

На сед ни ца та бе ше до не сен зак лу чок
во вр ска со прет ста вки те и поп ла ки те за
из бо ри те спро ве де ни во ЗП на оп шти на -
та Бу тел. 

„Се пре по ра чу ва на Здру же ни е то на
пен зи о не ри на оп шти на та Бу тел да по -
ста пи во сог лас ност со пре по ра ки те на
Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри те
на Ма ке до ни ја број 02-02/36 од
11.02.2018 го ди на и над леж но сти те утвр -
де ни со Ста ту тот и дру ги те акти на здру -
же ни е то, би деј ќи во прет ста вки те се на -
ве ду ва де ка дос лед но не се по чи ту ва ле
нор ма тив ни те акти на здру же ни е то во од -
нос на из вр ше ни те из бо ри.“

Исти от бе ше ед ног лас но усво ен. Спо -
ред днев ни от ред на сед ни ца та беа до -
не се ни и по ве ќе од лу ки ме ѓу кои: од лу -
ки за на до ме сто ци, од лу ки за фи нан си -
ска по мош на ЗП-Ви ни ца за То ми на не -
де ла, на ЗП-ОВР за ју би ле јот, на ЗП-Де -
мир Хи сар за отво ра ње на прв клуб, на
ЗП-Охрид и Де бр ца за до ку мен тар ни от
за пис за здру же ни е то, ЗП-Мак.Ка ме ни -
ца за „Еле нец“ и за ЗП-До јран за отво -
ра ње на ту ри стич ка та се зо на. Сед ни ца -
та за вр ши со кон ста та ци ја де ка актив -
но сти те за цр та ни на из бор на та сед ни -
ца ин тен зив но се ре а ли зи ра ат во ин те -
рес на пен зи о не ри те. Ве те но то ста ну ва
ре ал ност!

К.С. Ан до но ва 

На 7.6.2019 го ди на се одр жа Де -
вет та та ре пуб лич ка ре ви ја на пес на,
му зи ка и игри, во ор га ни за ци ја на
Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја, на ко ја учес тву -
ваа над 1.200 пен зи о не ри од це ла -
та зем ја, а ко ја за прв пат се одр жа
под по кро ви телс тво на пре тсе да те -
лот на Вла да та на Ре пуб ли ка Се вер -
на Ма ке до ни ја, Зо ран За ев. На при -
сут ни те им се обра ти ја пре тсе да тел -
ка та на Со ју зот, Стан ка Трај ко ва и
пре ми е рот, кој ги изра ду ва пен зи о -
не ри те со зго ле му ва ње на пен зи и те
за ра ди по ра стот на БДП од 4,1 от сто. 

Уба ва ре ви ја и уба ва вест 

СЗПМ

Ве те но то ста ну ва ре ал ност!
Из бор ни те ве ту ва ња и

актив но сти за цр та ни на из -
бор на та сед ни ца, кои ги да -

де пре тсе да тел ка та Трај ко ва,
ин тен зив но се ре а ли зи ра ат
во ин те рес на пен зи о не ри те 
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И оваа го ди на, а во рам ки те на сво и те про -
грам ски актив но сти, ЗП-Кру ше во за ед но со
од бо ри те на раз гра но ци те и ко ми си и те за спорт
и ре кре а ци ја ор га ни зи ра ше ед нод нев на ек -
скур зи ја во источ ни от дел на др жа ва ва. Ек скур -
зи ја та бе ше отво ре на за си те пен зи о не ри од
овие раз гра но ци без ни ка кви огра ни чу ва ња,
а се из ве де на 18.5.2019 го ди на на ре ла ци ја
Кру ше во-Ко ча ни- Ви ни ца-Бе ро во-Стру ми ца-
Кру ше во.

Ин те ре сот за ек скур зи ја та бе ше го лем и на
иста та учес тву ваа око лу 130 пен зи о не ри и пен -
зи о нер ки. При по се та та на Ко ча ни оваа ге не -
ра ци ја на пен зи о не ри ги спо де ли чув ства та ко -
га овие два гра да беа збра ти ме ни и со ра бо -
тка та и дру же ње то бе ше на ви со ко ни во. Ожи -
ве а ја спо ме ни те за до бри те при ја телс тва, за
спо ме ни те, за за ед нич ки те до жи ву ва ња, за то -
гаш ни те свад би и кр ште вки и по втор но при ја -
те ли те и при ја тел ки те си по са каа што по ве ќе
сред би и ви ду ва ња со жел би за до бро здрав -

је и по че сто срет ну ва ње.
Пен зи о не ри те имаа ре тка мож ност да ја

по се тат Ви ни ца, ко ја ги оду ше ви со чи сто та та,
го сто примс тво то и уба ви на та на цен та рот на
гра дот.

По себ но уба ви беа до жи ву ва ња та на учес -
ни ци те на оваа ек скур зи ја кои ги до жи ве а ја
при по се та та на Бе ро во, осо бе но при по се -
та та на ма на стир ски от комп лекс во овој град.
За пре сто јот во Стру ми ца и за по се та та на
поз на чај ни те кул тур ни, цр ков ни и ма на стир -
ски комп ле кси оста ну ва впе ча то кот де ка по -
втор но тре ба да се ви дат и да се до жи ве ат.
Дел од учес нич ки те во ек скур зи ја та не мо -
жеа да одо ле ат на пре крас ни те стру мич ки
цве ќи ња, кои со сво ја та уба ви на пле нат и ка -
ко та кви за вр ши ја во ра це те на пен зи о нер -
ки те со уве ру ва ње де ка и во Кру ше во ќе би -
дат све жи и рас цу те ни. На кра јот, си те учес -
ни ци си по са каа уште по ве ќе ва кви про ше -
тки и за ед нич ки дру же ња. Д.Трај ко ски

На 21.5.2019 го ди на се одр жаа 24.
Ре ги о нал ни спорт ски нaтпрeвaри на пен -
зи о не ри од пр ви от ре ги он, во Спорт ски -
от ре кре а ти вен цен тар на АРМ во Град -
ски от парк во Скоп је. За ре а ли зи ра ње на
оваа спорт ска ма ни фе ста ци ја, ор га ни -
за тор и до ма ќин бе ше Здру же ни е то на
во е ни те пен зи о не ри. На овие спорт ски
нат пре ва ру ва ња учес тву ваа пен зи о не -
ри те од скоп ски от ре ги он: Ки се ла Во да,
Бу тел, Га зи Ба ба, Илин ден, Шу то Ори за -
ри, Со ли дар ност-Ае ро дром, Цен тар, Ча -
ир и Здру же ни е то на во е ни пен зи о не ри.
Пен зи о не ри те се нат пре ва ру ваа во 11
дис цип ли ни: шах, таб ла, до ми но, пи ка до,
кош – сло бод но фр ла ње, фуд бал – пе на -
ли на ма ли гол чи ња, стре ла ње со воз душ -
на пу шка, тег не ње ја же, фр ла ње ѓу ле, скок
од ме сто и тр ча ње за ма жи и за же ни.
Пред отво ра ње то, по ка не ти те го сти беа
пре че ка ни од стра на на до ма ќи нот – пре -
тсе да те лот на ЗВП, Ѓор ѓи За рин ски, кој ги
поз дра ви при сут ни те го сти и учес ни ци те-
нат пре ва ру ва чи, по са ку вај ќи им до бре -
дој де. Спорт ски те игри ги отво ри пот пре -
тсе да те лот на ИО на СЗПМ, Мен тор Ќо ку,
кој ги поз дра ви при сут ни те нат пре ва ру -
ва чи и им по са ка да по стиг нат од лич ни
ре зул та ти, до бро да се за ба ву ва ат и дру -
жат. Нат пре ва ру ва ње то те че ше во до бра
ат мо сфе ра и рас по ло же ние кај си те. Игри -
те за вр ши ја спо ред пла ни ра но то вре ме,
а нај до бри беа нат пре ва ру ва чи те од ЗП-
Га зи Ба ба и од ЗП-Цен тар. 

Во Зле то во, на 23.5.2019 го ди на, се
одр жаа 24. Ре ги о нал ни спорт ски нат пре -
ва ри од 6-от ре ги он, во ор га ни за ци ја на
СЗПМ, а до ма ќин бе ше ЗП-Зле то во. На
овие ре ги о нал ни спорт ски нат пре ва ри,
по крај до ма ќи нот ЗП-Зле то во учес тву ваа
и здру же ни ја та на пен зи о не ри од: Ку ма -
но во, Про би штип, Кри ва Па лан ка и Кра -
то во. При сут ни те нај на пред ср деч но и топ -
ло ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Зле -
то во, Ди ми тар Ми ло сов, кој изра зи за до -
волс тво што ова здру же ние по втор пат е
до ма ќин на Ре ги о нал ни те спорт ски нат -
пре ва ри од ше сти от ре ги он. Тој им по са -
ка на нат пре ва ру ва чи те да да дат сèод се -
бе, да по стиг нат што по до бри ре зул та ти
за се бе, но и за сво е то здру же ние. По тоа
на при сут ни те им се обра ти и гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Про би штип, Дра -
ган Ана ста сов, кој изра зи за до волс тво
што е при су тен на овој спорт ски пен зи -
о нер ски на стан и да де ве ту ва ње де ка
се ко гаш ќе ги под др жу ва и ќе се гри жи
за нај ста ри те жи те ли, би деј ќи тие тоа го
зас лу жу ва ат. Од име то на СЗПМ нат пре -
ва ру ва чи те ги поз дра ви Мен тор Ќо ку,
пот пре тсе да тел на ИО на СЗПМ, при што
го наг ла си зна че ње то на спорт ски те игри
и уло га та на при пад ни ци те на тре та та жи -
вот на до ба во се вкуп ни те актив но сти
кои ги ос тва ру ва ат на пла нот на кул ту ра -
та и спор тот. Нај до бри ре зул та ти по стиг -
наа спор ти сти те-пен зи о не ри од ЗП-Ку -
ма но во. 

Овие 24. пен зи о нер ски спорт ски игри
од тре ти от ре ги он оваа го ди на се одр жаа
во Кру ше во. Нај пр во, пре тсе да те лот на
здру же ни е то на пен зи о не ри те, Ни ко ла
Ата на со ски, ги поз дра ви при сут ни те го -
сти, спор ти сти и гра ѓа ни со поз на то то кру -
шев ско до бре дој де, со жел би за до бар
пре стој, здрав је и фер нат пре ва ру ва ње.
Во сво е то обра ќа ње Ата на со ски ја истак -
на до бра та со ра бо тка со СЗПМ, а по себ -
но ја истак на со ра бо тка та со здру же ни -
ја та-учес ни ци на овие спорт ски нат пре -
ва ри. Исто вре ме но, ја истак на со ра бо -
тка та со ло кал на та са мо у пра ва и по мо -
шта и раз би ра ње то од стра на на гра до -
на чал ни кот на оп шти на та Кру ше во, Том -
че Хри сто ски, за да на кра јот на си те спор -
ти сти им по са ка да по стиг нат што по до -
бри спорт ски ре зул та ти. Во сво е то обра -
ќа ње гра до на чал ни кот на оп шти на та Кру -
ше во, Том че Хри сто ски, ја истак на до бра -
та со ра бо тка со здру же ни е то, по са ку вај -
ќи им на при сут ни те до бар пре стој во Кру -
ше во и до бро здрав је на си те при сут ни.

Пре тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ,
Или ја Ада мо ски, го истак на зна че ње то
на спорт ски те нат пре ва ри за здрав је то
на пен зи о не ри те и ги прог ла си нат пре -
ва ри те за отво ре ни. На овие ре ги о нал ни
спорт ски нат пре ва ри учес тву ваа си те
здру же ни ја од овој ре ги он со 191 нат пре -
ва ру вач во 11 спорт ски дис цип ли ни, 27
су дии и дру ги пен зи о не ри-учес ни ци, или
вкуп но 281 учес ник, што се нај ма сов ни.
Дел од нат пре ва ри те се оди граа во пре -
крас ни те про сто рии на хо те лот „Мон та -
на ин“, а дел во спорт ски от цен тар „Гу ме -
ње“. Нат пре ва ри те се од ви ваа во фер и
нат пре ва ру вач ка ат мо сфе ра, по бе ди ја
по до бри те на кои им беа вра че ни бла го -
дар ни ци. Се вку пен по бед ник бе ше е ЗП-
При леп. 

На 28.5.2019 го ди на, во Ге вге ли ја, се
одр жаа 24. Ре ги о нал ни спорт ски нат пре -
ва ри на здру же ни ја та на пен зи о не ри од
пет ти от ре ги он. На овие нат пре ва ри учес -
тву ваа око лу 320 пен зи о не ри од ЗП-Ве -
лес, ЗП-Ка ва дар ци, ЗП-Не го ти но, ЗП-Де -

мир Ка пи ја, ЗП-До јран, ЗП-Ва лан до во,
ЗП-Бог дан ци и ЗП-Ге вге ли ја. При сут ни те
прв ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Ге -
вге ли ја, Ве лин Стој ме нов, кој им по са ка
убав пре стој и да по не сат уба ви спо ме -
ни од Ге вге ли ја. По тоа на при сут ни те им
се обра ти гра до на чал ни кот Са ше Поц -
ков, кој им по са ка ус пех и сре ќа на си те
спор ти сти. Нат пре ва ри те за отво ре ни ги
прог ла си пот пре тсе да те лот на СЗПМ, Мен -
тор Чо ку, кој ги пре не се поз дра ви те од
пре тсе да тел ка та Трај ко ва и го истак на
зна че ње то на овие спорт ски нат пре ва -
ри. На при сут ни те им се обра ти и пре тсе -
да те лот на ко ми си ја та за спорт на ЗП-Ге -
вге ли ја, Жи вко Мур џев. 

Нај до бри ре зул та ти на нат пре ва ри те
спо ред осво е ни пр ви ме ста по стиг наа
ЗП-Ка ва дар ци и ЗП-Ве лес. 

На 1.5.2019 го ди на, во Ра до виш, се
одр жаа 24. Ре ги о нал ни пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри од сед ми от ре ги он,
а до ма ќин бе ше ЗП-Ра до виш и Кон че.
Ова здру же ние има спорт ска тра ди ци ја,
би деј ќи три па ти до се га би ло ус пе шен до -
ма ќин и на спорт ска та пен зи о нер ска
олим пи ја да. На нат пре ва ри те учес тву ваа
пен зи о не ри-спор ти сти од след ни те здру -
же ни ја: Ра до виш и Кон че, Штип, Стру ми -
ца, Све ти Ни ко ле, Но во Се ло и Ло зо во. На
при сут ни те учес ни ци и го сти прв им се
обра ти и им по са ка до бре дој де пре тсе -
да те лот на ЗП-Ра до виш и Кон че, Ми те Сте -
фа нов. По тоа, нај во зрас ни те жи те ли на
две те оп шти ни ги поз дра ви ја гра до на чал -
ни кот на Ра до виш, Ге ра сим Кон зу лов и
гра до на чал ни кот на Кон че, Бла гој Или ев.
На при сут ни те, од име то на СЗПМ им се
обра ти и топ ло ги поз дра ви пре тсе да тел -
ка та на Со ју зот, Стан ка Трај ко ва, ко ја ги
прог ла си 24. Ре ги о нал ни спорт ски нат -
пре ва ри од сед ми от ре ги он за отво ре ни.
И по тоа за поч наа нат пре ва ри те. Се кој са -
ка ше да по стиг не што по до бри ре зул та ти
за се бе за да на е сен учес тву ва на спорт -
ска та пен зи о нер ска олим пи ја да, но и за
сво е то здру же ние. Се кој са ка ше да се по -
ка же во нај до бро свет ло и пред пен зи о -
не ри те од дру ги те здру же ни ја од овој ре -
ги он, но и пред сво и те со гра ѓа ни и сво и -
те најб ли ски, кои на ви ваа за нив и ги хра -
бреа. Се пак, нај до бри ре зул та ти по стиг -
наа пен зи о не ри те-спор ти сти од Штип. 

Сле дат нат пре ва ри уште во три ре ги -
о ни, ка де што до ма ќи ни се: ЗП-Го сти вар,
ЗП-Бе ро во и ЗП-Стру га.

Сèна сè, и оваа го ди на си те нат пре -
ва ри се уште ед на по твр да де ка го ди ни -
те не се важ ни ко га се нат пре ва ру ва ат
пен зи о не ри те!

Од до пис ни ци те на СЗПМ
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Ре зул та ти за кои го ди ни те ка ко да не се преч ка

ЗП-КРУШЕВО

Ед нод нев на ек скур зи ја за си те за ин те ре си ра ни 
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Во ор га ни за ци ја на здру же ни е то
„Ма ри ов ско-мег лен ски кул тур ни сред -
би“ и ло кал на та са мо у пра ва од При -
леп, де но ви ве во цен та рот на Ма ри о -
во, во ма на стир ски от комп лекс „Све -
ти Или ја“, бли зу Мел ни ца, род но то се -
ло на пи са те лот од овој крај, Ста ле По -
пов, по 35-ти пат се одр жа оваа тра ди -
ци о нал на кул тур на ма ни фе ста ци ја. Со
бо га та кул тур но-умет нич ка про гра ма
пред мно гу број ни те по се ти те ли од При -
леп и од мно гу те не ко гаш на се ле ни, а
се га пу сти и праз ни ма ри ов ски се ла, и
со бо гат за ед нич ки ру чек се одр жаа
овие сред би на кои учес тву ваа игро -
ор ни и пе јач ки гру пи од При леп, Би то -
ла и од дру ги ме ста. Спо ред гра до на -
чал ни кот Или ја Јо ва но ски, кој бе ше дел
од оваа кул тур на ма ни фе ста ци ја, одр -
жу ва ње то на овие сред би има по себ -
но зна че ње за лу ѓе то од ма ри ов ски от
и мег лен ски от крај и од со сед на Гр ци -
ја, би деј ќи учес ни ци те има ат мож ност
да ја изра зат, не гу ва ат и раз ви ва ат сво -
ја та автен тич на и бо га та кул ту ра и тра -
ди ци ја. 

- Ви го че сти там ју би ле јот 35 го ди ни
од по сто е ње то на ва ше то здру же ние и

ви по са ку вам мно гу ус пе си. Тра ди ци ја -
та ко ја се не гу ва ла во ми на ти те го ди ни
тре ба да про дол жи и во ид ни на, ка ко
ос но ва и за жи ву ва ње, а осо бе но за раз -
во јот на овој ре ги он. Оп шти на та При -
леп ги под др жу ва и ќе про дол жи да ги
под др жу ва ва кви те сред би и во ид ни -
на, ка ко и дру ги те актив но сти кои ќе
при до не сат за јак не ње на со ра бо тка та

ка ко кул тур на, та ка и ту ри стич ка и еко -
ном ска - истак на гра до на чал ни кот на
оп шти на та При леп, Или ја Јо ва но ски. 

По не го во то обра ќа ње се раз ви ши -
ро ко оро. Во про гра ма та учес тву ваа
кул тур но-умет нич ки друш тва од две-три
ге не ра ции: мла ди те игро ор ци од „Мо -
ми нок“, „Го це Дел чев“, „Ет но Илин ден“
од Би то ла, „Стив На у мов“ од се ло то Ло -

го вар ди и пен зи о нер ки те од „Пен ка Ко -
те ска“ при ЗП-При леп. Си те на ста пи ја
со из вор на ма ри ов ска му зи ка и ора
при дру жу ва ни со ка вал и гај да, ка ко и
со дру ги из вор ни ин стру мен ти од овој
крај.

- Цел та на овие сред би е да се срет -
нат жи те ли те на овие се га за пу ште ни
кра е ви, а Ма ри о во са мо во При леп ско

не ко гаш има ло 16 на се ле ни ме ста. Ед -
но вре ме бе ше и оп шти на та во се ло то
Ви то ли ште - истак на пре тсе да те лот на
здру же ни е то-ор га ни за тор на оваа ин -
те рес на тра ди ци о нал на кул тур на сред -
ба, Сто јан Ѓу ро ски. 

За по се ти те ли те ор га ни за то рот
обез бе ди и по себ но под го твен ма на -
стир ски ру чек.                                          К.Р.

По чи ту ван пре тсе да тел Да ви дов ски,
не о дам на ста на вте прв чо век на ЗП-Кри -
ва Па лан ка во кое при па ѓа ат и пен зи о -
не ри те од оп шти на та Ран ков ци. Кои беа
ва ши те пре диз ви ци да се кан ди ди ра те
за пре тсе да тел? И во ка ква со стој ба го
за тек на вте здру же ни е то?

- По за вр шу ва ње на ра бот ни от век,
со пен зи о ни ра ње то на ста пу ва тре та та
жи вот на до ба ко га жи во тот це лос но се
ме ну ва. Ра бот ни те об вр ски пре ста ну ва -
ат, а жи во тот ста ну ва по мо но тон. На таа
про ме на те шко се на вик ну ва ат го лем
број пен зи о не ри. Јас ка ко нов пен зи о -
нер сфа тив де ка здру же ни е то на пен зи -
о не ри е ед на ор га ни за ци ја ко ја жи во тот
мо же да ти го на пра ви по ре ла кси ран, по -
за ба вен, по со др жа ен, пре ку раз ни фор -
ми на дру же ње во клу бот, ек скур зии, ре -
вии на пес ни, му зи ка и игри, пре ку спорт -
ски нат пре ва ри... Со еден збор, мо јот мо -
тив да при ста пам во здру же ни е то бе ше
пред сèдру же ње то, но и ако мо же со мо -
е то прет ход но зна е ње и искус тво да по -
мог нам жи во тот на пен зи о не ри те да би -
де по у бав и по ква ли те тен. 

Што се од не су ва до тоа во ка ква со -
стој ба го за тек нав здру же ни е то ко га бев
из бран за пре тсе да тел на 3.3.2019 го ди -
на, кон ста ти рав де ка здру же ни е то ра бо -
те ло до ма ќин ски, по план и про гра ма и
средс тва та ги тро ше ло еко но мич но и до -
ма ќин ски. Здру же ни е то се ко ја го ди на
учес тву ва ло на оп штин ски, ре ги о нал ни
и ре пуб лич ки спорт ски игри, ка ко и на
ре ги о нал на и ре пуб лич ка ре ви ја. При -
тоа вре ди да се истак не де ка за ра ди
актив но сти те, здру же ни е то од оп шти на -
та во чест на праз ни кот 8 Октом ври, од
гра дот Кри ва Па лан ка го до би ло нај ви -
со ко то приз на ние ка ко до каз за зна че -
ње то на си те по стиг на ти ре зул та ти во ин -
те рес на пен зи о не ри те, но и на гра дот.

Кои се ва ши те ид ни пла но ви и на што
ќе се фо ку си ра те во ид ни на?

- Се ко ја го ди на на кра јот на го ди на -
та, со бра ни е то на ЗП до не су ва фи нан -
сов план и про гра ма за ра бо та. Оваа го -
ди на по ра ди из бо ри те во са мо то здру же -
ние тоа се слу чи не што по доц на. Во на -
ред на та го ди на и во оваа те ков на ќе по -

све ти ме вни ма ние на ус ло ви те во Клу -
бот за дне вен пре стој на пен зи о не ри те.
До не сов ме и од лу ка и по на та му да учес -
тву вав ме на ре ви и те на пес ни, му зи ка и
игри, ка ко и на оп штин ски те, ре ги о нал -
ни те и ре пуб лич ки те спорт ски игри. По -
ве ќе вни ма ние ќе по све ти ме на из не -
мо ште ни те и бол ни пен зи о не ри пре ку
да ва ње ма те ри јал на по мош, ка ко и на
вклу чу ва ње на пен зи о не ри те во за шти -
та та на жи вот на та сре ди на пре ку ак ции
кои ќе ги ор га ни зи ра ло кал на та са мо у -
пра ва. Се на мет на и по тре ба та од по ве -
ду ва ње ини ци ја ти ва за адап та ци ја на по -
стој ни те об је кти во гра дот кои би мо же -
ле да ста нат дом за ста ри ли ца, ка ко и
ини ци ја ти ва та за ре ша ва ње на сопс тве -
но ста на Клу бот на пен зи о не ри за дне -
вен пре стој. Ќе им да де ме струч на по -
мош на ра ко водс тва та на раз гра но ци те,
по себ но на оние во ру рал на та сре ди на.
Ќе соз да де ме ус ло ви за отво ра ње клуб
на пен зи о не ри во оп шти на та Ран ков ци.
Ќе ја про дол жи ме и со ра бо тка та со СЗПМ,
ка ко и со ло кал на та власт на оп шти ни те
Кри ва Па лан ка и Ран ков ци, со ОО на Цр -
ве ни от крст и дру ги ин сти ту ции. Си те
актив но сти ќе се ре а ли зи ра ат спо ред

про гра ма та за ра бо та ко ја е во функ ци -
ја на пен зи о не ри те.

Кол ка ва е за ста пе но ста на же ни те
во из бра ни те те ла и ор га ни и што ќе пре -
зе ме те Акти вот на пен зи о нер ки да ста -
не дви га тел на здру же ни е то?

- За ста пе но ста на же ни те во ор га ни -
те и те ла та за до во лу ва. Има же ни во со -
бра ни е то, во из врш ни от од бор, ка ко и во
се ко ја ко ми си ја, а што се од не су ва до
Акти вот на пен зи о нер ки, тие по крај дру -
го то ја раз ви ва ат со ци јал на та и ху ма ни -
тар на ди мен зи ја во здру же ни е то. По треб -
но е да се по ну дат по ин те рес ни те ми за
да прив ле че ме по го лем број чле но ви.
Тоа ќе се по стиг не со пре да ва ња од еми -
нент ни струч ња ци од об ла сти ин те рес ни
за пен зи о не ри те, со по се та на бол ни и
из не мо ште ни, но пен зи о нер ки те ќе би -
дат актив ни и на кул ту рен и на спорт ски
план, ка ко до се га.

Ка ква е со ра бо тка та на ЗП-Кри ва Па -
лан ка со ло кал на та са мо у пра ва?

- Со ра бо тка та ја про дол жу ва ме ка ко
и до се га, но ќе се тру ди ме таа да би де
уште по до бра во ид ни на. Од ло кал на та
са мо у пра ва на Кри ва Па лан ка имав ме
до на ци ја од пе де сет стол чи ња за Клу бот
на пен зи о не ри. Ќе со ра бо ту ва ме и со
оп шти на та Ран ков ци во ин те рес на си те
пен зи о не ри. 

Да ли сте за до вол ни од до се гаш но то
ра бо те ње на здру же ни е то, а по себ но од
ин фор ми ра ње то на членс тво то?

- Во ос но ва сум за до во лен, но се ко -
гаш мо же и по ве ќе. Ин фор ми ра ње то на
пен зи о не ри те ќе про дол жи и по на та му
пре ку „Пен зи о нер плус“, ка ко и при ло гот
„Пен зи о нер ски ви ди ци“ во „Но ва Ма ке -
до ни ја“, но за по ус пеш но ин фор ми ра ње
ќе ре а ли зи ра ме и дру ги фор ми.

Што ќе им по ра ча те на пен зи о не ри -
те од здру же ни е то, а и по ши ро ко?

- Да би дат актив ни, да се дру жат ме -
ѓу се бе, да се са ка ат и по чи ту ва ат, при -
тоа да зна ат де ка е нај важ но да го чу ва -
ат фи зич ко то и ду хов но то здрав је за ра ди
се бе и за ра ди се мејс тво то.

Раз го во рот го во де ше 
Бла ги ца Стој чев ска

ЗП-ПРИЛЕП

Три е сет и пет ти „Ма ри ов ско-мег лен ски кул тур ни сред би“

РАЗГОВОР СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗП-КРИВА ПАЛАНКА, ТРАЈЧЕ ДАВИДОВСКИ

Чу вај те го фи зич ко то и ду хов но то здрав је 
за ра ди се бе и за ра ди се мејс тво то

ЗП-НЕГОТИНО

Вин ски пат во 
не по сред на та око ли на 

Во рам ки те на актив но сти те за
за поз на ва ње на та тко ви на, пред сè,
род но крај но ста, еко ном ски те ре сур -
си и при род ни те уба ви ни, под мо то -
то „По до бро не ко гаш, откол ку ни ко -
гаш“, 60 пен зи о нер ки од Не го ти но
на пра ви ја кра ток вин ски пат, по се -
ту вај ќи ги ви нар ски те виз би „Бо вин“
во Не го ти но и „По по ва ку ла“ во Де -
мир Ка пи ја.

Пр во ја по се ти ја ви нар ска та виз -
ба „Бо вин“ во Не го ти но, ос но ва на
во 1998 год. ка ко пр ва при ват на ви -
нар ни ца во Ма ке до ни ја. Тие се за -
поз наа со на чи нот на про из водс тво,
фла ши ра ње и скла ди ра ње на ви но -
то, со ло зо ви те на са ди и поз на ти те
сор ти од кои се про из ве ду ва нај до -
бро гроз је, со фер мен та ци ја та и про -
из водс тве ни от стил што ги пра ви нив -
ни те ви на нај ви со ко вред ну ва ни и
шам пи он на цр ве ни ви на во зем ја -
ва. Ви на та на „Бо вин“ свој плас ман

на о ѓа ат во Евро па, Се вер на Аме ри -
ка, Афри ка, Ав стра ли ја и во Ази ја, и
има ат до би е но мно гу број ни на гра -
ди во зем ја ва и во све тот. Ди ре кто -
рот Ѓор ги Бо гев ски, поз дра ву вај ќи
ги пен зи о нер ки те го изра зи сво е то
за до волс тво од по се та та ка ко и за
вос по ста ве на та со ра бо тка со ЗП-Не -
го ти но.

Во рам ки те на овој кра ток вин -
ски пат, пен зи о нер ки те од оп шти на -
та Не го ти но ја по се ти ја и ви нар ска -
та виз ба „По по ва ку ла“ во оп шти на -
та Де мир Ка пи ја, ко ја има пре крас -
на ло ка ци ја на нај ви со ки от дел во
овој ур бан про стор. Иска чу вај ќи се
кон ку ла та имаа мож ност да ја пог -
лед нат де мир ка пи ска та кли су ра, со
не ко гаш ни от град Про сек над неа.
Тие се за поз наа со ви нар ни ца та и
со неј зи но то про из водс тво. 

М. Пен дев ска 
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Нај на пред ка же те ни ја лич на та кар та на до -
мот за ста ри ли ца „Хар мо ни ја“.

- При ват на та уста но ва за со ци јал на за шти -
та на ста ри ли ца „Хар мо ни ја“ е ос но ва на во де -
кем ври 2016 го ди на и се на о ѓа на ули ца та Бла -
го ја Го јан бр. 24, во оп шти на та Ки се ла Во да.
Уста но ва та е со ка па ци тет од 31 ко рис ник и за
нив 24 ча са се гри жи про фе си о на лен тим кој се
со стои од со ци ја лен ра бот ник, фи зи о те ра пе вти,
ме ди цин ски се стри, не гу ва те ли, го тва чи и хи ги -
е ни ча ри. Во на ша та уста но ва има ко рис ни ци
од си те на ци о нал но сти и од два та по ла, но по -
ве ќе то се же ни.

Што сè им да ва ка ко ус лу га ва ша та уста но -
ва на ва ши те шти те ни ци?

- На ша та уста но ва на на ши те ко рис ни ци им
да ва ме ди цин ска не га, под што се по драз би ра:
ап ли ци ра ње те ра пи ја, ле кар ски прег ле ди, ин -
тер ни стич ки прег ле ди, фи зи кал на те ра пи ја. Не -
гу ва те ли те се за дол же ни за одр жу ва ње на нив -
на та лич на хи ги е на и по мош при из вр шу ва ње
на се којд нев ни те актив но сти и по тре би. Со ци -
јал ни от ра бот ник е од го во рен за ани ми ра ње и
кре а тив ни ра бо тил ни ци и за пи шу ва ње из ве -
штаи за по тре би те на МТСП. Има ме сопс тве на
куј на во ко ја се којд нев но се го тви спо ред прет -
ход но на пра ве но ме ни на ме не то за по тре би те
на ко рис ни ци те во сог лас ност со нив на та здрав -
стве на со стој ба.

Факт е де ка при ват ни те до мо ви за ста ри ли -

ца се до ста по ска пи од др жав ни те до мо ви. Ко -
ја е при чи на та за тоа и спо ред вас, мо же ли да
се сто ри не што на овој план? Гле да те ли не кое
ре ше ние во таа на со ка? 

- Ние ка ко при ват на уста но ва се фи нан си -
ра ме од сопс тве ни средс тва и ус ло ви те, не га та
и гри жа та што ги ну ди ме се на ви со ко ни во, па
за тоа и це ни те се та кви. Свес ни сме де ка овие
до мо ви се не до стап ни за мно гу ми на, но ре ал -
но ста е таа. Со дру ги збо ро ви, па за рот ги ди кти -
ра це ни те. За да мо же да се сто ри не што во вр -

ска со ова пра ша ње тре ба да има до бра со ра -
бо тка со МТСП и до кол ку др жа ва та суб вен ци о -
ни ра одре ден дел, це ни те мо жат да би дат по до -
стап ни за по го лем број ко рис ни ци, осо бе но за
оние со по ма ли пен зии. Тоа би би ло до бро, би -
деј ќи во гра дот има го ле ма по тре ба од сме сту -
вач ки ка па ци те ти за нај ста ри те жи те ли. 

Ка ква е ва ша та со ра бо тка со др жа ва та, од -
нос но со МТСП и со дру ги те ор га ни и ин сти ту -
ции кои се за ни ма ва ат со проб ле ми те на ста -
ри те лу ѓе?

- Со ра бо тка та со МТСП е до бра, за ед но ги
сог ле ду ва ме проб ле ми те и по тре би те и ба ра ме
ре ше ние за исти те, се со цел да би де за до во ле -
на по тре ба та за по го лем број сме сту вач ки ка -
па ци те ти, фор ми ра ње це на, ка те го ри за ци ја на
до мо ви те, обу ка на пер со на лот и дру го. 

Кои се ва ши те ид ни пла но ви во вр ска со раз -
во јот и уна пре ду ва ње то на жи во тот на ва ши те
ста на ри?

- Во бли ска ид ни на пла ни ра ме из град ба на
нов об јект во кој ќе го имп ле мен ти ра ме на ше -
то искус тво стек на то низ го ди ни те, во кој на ши -
те ко рис ни ци ќе има ат по го лем ко мо ди тет и уште
по до бри ус ло ви од се гаш ни те, а се тру ди ме да
во ве де ме и го лем број со др жи ни за да им го
раз у ба ви ме жи во тот и да им ја по до бри ме здрав -
стве на та со стој ба.

Вие сте ре ла тив но млад чо век, но ре чи си це -
ли от ден го по ми ну ва те со во зрас ни лу ѓе жел ни
за вни ма ние. Од ка де цр пи те енер ги ја за ва кво -
то ва ше од не су ва ње?

- Са ма та по мис ла де ка пра ви ме не што до -
бро и ху ма но, ка ко и бла го дар но ста на овие ста -
ри ли ца ни да ва си ла и енер ги ја и нè мо ти ви ра
да из др жи ме низ си те овие го ди ни. И ние еден
ден ќе би де ме ка ко нив и се на де ва ме де ка не -
кој ка ко нас ќе ни по да де ра ка, ќе ни упа ти убав
збор и вни ма ние.

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

ИНТЕРВЈУ СО УПРАВИТЕЛОТ НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „ХАРМОНИЈА“, ТОДОР ТЕРЗИЕВ

Бла го дар но ста на нив ни те ли ца не мо ти ви ра во ра бо та та

Во спорт ско то но ви нарс тво се вљу -
бил пре ку клу бот „По бе да“, а отсе ко -
гаш на ви вал за „Пар ти зан“. Ка ко но -
ви нар се тру дел да би де не у тра лен. Ги
фа лел со пи шу ва ње то и ги кри ти ку вал
и две те еки пи. На пр во ме сто му би ло
да ја на пи ше ви сти на та, а со но ви нарс -
тво се за ни ма ва уште од гим на зи ски -
те де но ви. Ми ле Та ле ски е поз нат при -
леп ски, ма ке дон ски, по ра не шен ју гос -
ло вен ски спорт ски но ви нар. Се га има
80 го ди ни и е акти вен на спорт ски те
те ре ни ка ко по се ти тел и кри ти чар на
она што ба рем оста на од спорт во При -
леп. Се тру ди и по крај го ди ни те што ги
има да би де при су тен на те ре ни те ка -
де што се игра фуд бал, ра ко мет, од бој -
ка, пинг-понг и с  што се ви ка спорт
во При леп, не за вис но од вре ме то. За
про фе си о нал ни от и об је кти вен од нос
е на гра ден со три злат ни пла ке ти и сре -
бре но пер о. Нај до бар спорт ски но ви -
нар е на ве кот во 2000 го ди на. Еден
е од нај до бри те до пис ни ци во по ра -
неш на Ју гос ла ви ја. Ја има до би е но
„Бо ро ва та на гра да“, а гра дот го на гра -
ди со тре то но ем ври ска на гра да.

Во раз го во рот со овој при леп ски
до а јен на спорт ско то но ви нарс тво,
од кој ние пом ла ди те но ви на ри на у -
чив ме мно гу, доз нав ме де ка за поч -
нал да со ра бо ту ва во вес ни кот „Млад
бо рец“ уште ка ко гим на зи ја лец, по -
тоа пи шу вал во „Сту дент ски збор“, а
ка ко вој ник и за хр ват ски от вес ник
„До мо ви на“.

- Та тко ми ку пу ва ше „Но ва Ма ке -
до ни ја“ се кој ден. Ги се чев сли ки те од
си те то гаш ни пре тсе да те ли на др жа -
ви. Се вљу бив во но ви нарс тво то, иа -
ко до маш ни те не са каа да би дам но -
ви нар. Ме ба раа да играм во то гаш -
на „По бе да“, но та тко ми не доз во ли,
оти ка ко мал ја скр шил но га та играј ќи

фуд бал. Си ре ков, ако не играм ба рем
ќе пи шу вам за спорт и со тоа ста нав
пре поз нат лив на се ка де. Нај те шко е
спорт ско то но ви нарс тво за тоа што не -
ма сло бо ден ден, ту ку си те де но ви се
ра бот ни. Спорт ски те на ста ни се од ви -
ва ат и во са бо та и во не де ла. Не ма
спорт што не сум го сле дел и за кој не
сум пи шу вал. Во по ве ќе вес ни ци имам
уре ду ва но спорт ски стра ни ци, а сум
ра бо тел и за Ра дио Бел град, Ра дио
Скоп је, Ра дио При леп – се се ќа ва Та -
ле ски и до да ва де ка се га не ма фуд бал,

ту ку ре чи не ма ни ка ков спорт. Го има
са мо на те ле ви зи ја и во об ло жу вач ни -
ци те, ка де што се ме стат нат пре ва ри
и ка де што мла ди те се за ра зу ва ат со
коц ка ње, на де вај ќи се де ка ќе по го -
дат не кој ре зул тат.

Та ле ски ка ко млад но ви нар по са -
кал и имал пр ва при ват на ра ди о ста -
ни ца. Со поз на ти от ра ди о тех ни чар од
При леп, Ки ре Ка лу шот, во оџа кот од
не го ва та ку ќа мон ти ра ле на ди во ра -
ди о ста ни ца-пре да ва тел и еми ти ра ле
про гра ма. Тоа би ло не ка де во

1958/59 го ди на. Но дош ле со ин стру -
мен ти и ги откри ле. Им ја зе ле ра ди о -
ста ни ца та и двај ца та би ле не кој ден
во за твор, а по тоа има ле и проб ле ми.

Та ле ски се се ќа ва и на де но ви те
ко га вр шел ди рект ни ра ди о пре но си од
фуд бал ски те нат пре ва ри од при леп ски -
от ста ди он и де ка дол го вре ме ги уре -
ду вал спорт ски те и стра ни ци те за кул -
ту ра во при леп ски от ло ка лен вес ник
„На ро ден глас“. Овој при леп ски но ви -
нар има на пи ша но мо но гра фи ја за ра -
ко ме тот и иста та е от пе ча те на, но за -
ра ди не рас чи сте ни фи нан си ски сме -
тки ме ѓу Ту тун ски от ком би нат и при -
леп ска та пе чат ни ца кни га та стои во не -
кој по друм. Та ле ски ве ли де ка не ко гаш
се жи ве е ло од но ви нарс тво то, но де -
нес е по и на ку. Пре ку ан га жи ра но ста
ка ко но ви нар про ше тал мно гу зем ји.
Се ќа ва ња та го вра ќа ат на еден нат -
пре вар во Пол ска, ка де што за да ис -
пра ти спорт ски из ве штај вле гол во не -
ко ја кан це ла ри ја и по те ле фо нот ис пра -
тил из ве штај со ре зул тат од пред 15 ми -
ну ти пред да за вр ши нат пре ва рот, но
за не го ва сре ќа ре зул та тот оста нал ист! 

- Лу ѓе то мис лат де ка уште пи шу вам
за спорт ски те на ста ни, оти одам на
ско ро си те нат пре ва ри. Се га е лес но
за спорт ски те, а и за дру ги те но ви на -
ри. Со лап топ, пре ку Ин тер нет, со мо -
би лен те ле фон мо же од се ка де да се
ја ват и ис пра тат из ве штај. По ра но бе -
ше те шко, иа ко ко га би од лу чу вал де -
нес што да би дам, пак би од брал но -
ви нарс тво, но би на у чил ја зи ци, за што
но ви нар без да знае не кол ку стран ски
ја зи ци не мо же да ви де до бар но ви -
нар - ве ли овој поз нат и мно гу на гра -
ду ван при леп ски но ви нар, пен зи о нер
и член на ЗП-При леп ве ќе 16 го ди ни. 

К. Ри сте ски 

Оп шти на та Ко ча ни во со ра бо тка
со Здру же ни е то на пен зи о не ри на Ко -
ча ни ќе ги про дол жи актив но сти те за
из град ба на ста реч ки от дом на ме нет
за пен зи о не ри те од оп шти на та. Ова
на сред ба со ко чан ски те пен зи о не ри
го истак на гра до на чал ни кот на Ко ча -
ни, Ни кол чо Или ев, кој при тоа ја истак -
на за лож ба та на оп шти на та овој про -
ект да би де це лос но ре а ли зи ран.

- За да ус пе е ме во ре а ли за ци ја та
на про е ктот за из град ба на ста реч ки
дом бев ме при ну де ни го лем дел од
идеј ни от про ект кој ве ќе е под го твен
да го ме ну ва ме во сог лас ност со по -
тре би те на пен зи о не ри те и одред би те
за из град ба на ва ков об јект. Про е ктот
со це ло куп на та до ку мен та ци ја е пре -
да ден во Ми ни стерс тво то за труд и со -
ци јал на по ли ти ка и е ста вен на при о -
ри тет ни те за из град ба оваа го ди на.
Ина ку, пр вич на та за лож ба тоа да би -
де ре ги о на лен ста реч ки дом за пен зи -
о не ри от па ѓа, би деј ќи дел од оп шти ни -
те кои пр вич но да доа сог лас ност за до -
мот се га се отка жаа. Тие ќе гра дат сопс -
тве ни ка па ци те ти во сво и те оп шти ни.
Та ков при мер е оп шти на та Бе ро во -
истак на гра до на чал ни кот Или ев.

Ста реч ки от дом на ме нет за пен зи -
о не ри те од Ко ча ни ќе се гра ди на по -
вр ши на од 8 ил ја ди ква драт ни ме три,
про стор што оп шти на та го до де ли на
ЗП-Ко ча ни со ре ше ни ко му на лии и из -
град ба на це во вод за снаб ду ва ње со
ге о тер мал на во да.

К.Ге ра си мов

ЗП-ПРИЛЕП, РАЗГОВОР СО СПОРТСКИОТ НОВИНАР ВО ПЕНЗИЈА МИЛЕ ТАЛЕСКИ

Но ви нарс тво то и „По бе да“ во ср це то 
ЗП-КOЧАНИ

Оп шти на та не
се отка жу ва од
из град ба та на
ста реч ки дом


