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Во рам ки те на од бе ле жу ва ње то на
„Не де ла та на гри жа за ста ри ли ца“, во
ор га ни за ци ја на Цр ве ни от крст на град
Скоп је, се одр жа па нел ди ску си ја на темa
„Здра во ста ре е ње и со ци јал ни сер ви си
за ста ри ли ца“, на ко ја со свои ди ску сии
учес тву ваа проф. д-р Иван Трај ков од Ин -
сти ту тот за со ци јал на ра бо та и по ли ти ка
при Фи ло зоф ски от фа кул тет од Скоп је, Ду -
шан То ми шиќ - по се бен со вет ник за со -
ци јал на за шти та и по ли ти ка при Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка
на РСМ и Стан ка Трај ко ва, пре тсе да тел -
ка на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја. 

Пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан ка
Трај ко ва, нај пр во ги поз дра ви си те
320.000 пен зи о не ри и си те ста ри ли ца
во зем ја та, а по тоа во сво ја та ди ску си ја
истак на де ка гри жа та на оп штес тво то за
оваа по пу ла ци ја е по сто ја на, а но ви те
про е кти ка ко што се отво ра ње днев ни
цен три и со ци јал ни сер ви си за ста ри ли -
ца се од го ле мо зна че ње во де неш ни те
ус ло ви на жи ве е ње. По на та му, во вр ска
со здра во то и актив но ста ре е ње Трај ко -
ва истак на де ка актив но ста ре е ње зна -
чи ста рост во до бро здрав је, ис пол не тост
ка ко лич ност, са мо стој ност и по го ле ма
вклу че ност ка ко гра ѓа нин во си те ни воа
на оп штес тве ни от жи вот. 

Пен зи о ни ра ње то не тре ба да зна чи
не а ктив ност ту ку актив но ста ре е ње за
по го ле ма са мо стој ност. До де ка ста ре е -
ме тре ба да сме во мож ност да ра ко во -
ди ме со сопс тве ни от жи вот што е мож но
по дол го вре ме. Тоа ќе се по стиг не до кол -
ку за ста ри те ли ца не се раз мис лу ва де -
ка се то вар на оп штес тво то, иа ко, за жал,
има та кви мис ле ња и кај нас, во на ше -
то оп кру жу ва ње и по ши ро ко. Таа лек ци -
ја пен зи о не ри те ја осоз на ле мно гу одам -
на и уште пред 73 го ди ни го за поч на ле
сво е то пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње.
Уште то гаш поч на ле да се отво ра ат клу -
бо ви и днев ни цен три. Де нес во здру же -
ни ја та на пен зи о не ри има 450 клу ба, и
сло бод но мо же да се ре че де ка се којд -
нев но се отво ра по еден клуб ка де што
пен зиoне ри те се свои на сво е то. Факт е
де ка она му ка де што во раз гра но кот на
здру же ни е то има пен зи о нер ски клуб,
има и актив но ста ре е ње. Ос тва ру ва ње
на актив но то жи ве е ње е ед на од ос нов -
ни те це ли утвр де ни со ста ту ти те на здру -
же ни ја та, што по на та му се ос тва ру ва пре -
ку спорт ски актив но сти, кул тур но-за бав -
ни деј но сти, ли ков ни сек ции, клу бо ви на
љу би те ли на кни га та, драм ски сек ции,
под др шка та на из да вач ка та деј ност и тво -
реш тво и дру го. Ту ка се и ек скур зи и те и
про ше тки те кои го збо га ту ва ат пен зи о -
нер ски от жи вот. Во вр ска со гри жа та за
ста ри те ли ца, оп шти ни те има ат зна чај на

уло га во обез бе ду ва ње здра во, актив но
и со ци ја ли зи ра но ста ре е ње при ме ну вај -
ќи го дос лед но чле нот 22 од За ко нот за
ло кал на са мо у пра ва. Без по мош и со ра -
бо тка со оп шти ни те, здру же ни ја та кои са -
ми се фи нан си ра ат те шко ќе мо же да
отво ра ат клу бо ви или днев ни цен три.
Отво ра ње то на со ци јал ни сер вис ни цен -
три за ста ри ли ца е за поз дра ву ва ње, би -
деј ќи тоа на ви сти на е мож ност ста ро то
ли це да оста не по дол го во сво јот дом, во
сво е то оп кру жу ва ње. Ули ца та, при ја те -
ли те и сопс тве ни от дом не мо же да ги за -
ме ни ни ту нај лу ксу зен ста реч ки дом, но
до а ѓа вре ме ко га мо ра да се троп не и на
таа вра та, но за тоа, пак, таа ус лу га тре ба
да би де мож на и при фат ли ва и за пен зи -
о не ри те со по ни ски пен зи ски при ма ња
- истак на, ме ѓу дру го то, Трај ко ва.

Пре о ста на ти те учес ни ци на па нел ди -
ску си ја та по де тал но ја об јас ну ваа уло га -
та на со ци јал ни те сер ви си на ста ри ли ца
кои ќе се отво ра ат во оп шти ни те од стра -
на на ли ца кои по се ду ва ат со од вет на ли -
цен ца од нос но сер ти фи кат за обез бе ду -
ва ње на ква ли тет на ус лу ги те. По себ но
за до волс тво на на ста нот за пре тсе да тел -
ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, бе ше
што ибеа вра че ни приз на ни ја за ЗП-Со -
ли дар ност-Ае ро дром, Га зи Ба ба, Цен тар,
Са рај, Здру же ни е то на во е ни те пен зи о -
не ри, Та фта ли џе, Бу тел и Кар пош, здру -
же ни ја-член ки на СЗПМ. Бла го дар ни ца
до би и Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја.

Пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Трај ко ва,
на пре тсе да те ли те на здру же ни ја та им
вра чи бла го дар ни ци на при год на та сред -
ба ко ја се одр жа во рам ки те на од бе ле -
жу ва ње на Не де ла та на гри жа за ста ри
ли ца во Со ју зот, на 22 но ем ври 2019 го -
ди на, во про сто ри и те на СЗПМ, на ко ја
беа при сут ни и пре тсе да тел ки те на Акти -
ви те од здру же ни ја та, би деј ќи тие се глав -
ни от столб ко га ста ну ва збор за ху ма ни -
тар ни те актив но сти. 

Пре тсе да тел ка та Трај ко ва ре че де ка
за во ве ду ва ње на днев ни сер ви си ап ли -
ци ра ле 60 оп шти ни, а нив но то во ве ду -
ва ње зна чи во нин сти ту ци о нал но сме -

сту ва ње и згри жу ва ње за ста ри те ли ца.
Таа ги за мо ли прет став ни ци те на здру -
же ни ја та при сут ни на на ста нот во СЗПМ
да ги кон та кти ра ат оп шти ни те од нив ни -
те по драч ја за да про ве рат да ли тие го до -
би ле про е ктот за овие сер ви си. Учес ни -
ци те и до бит ни ци на приз на ни ја во сво -
и те ди ску сии збо ру ваа за сво и те актив -
но сти на овој план. Бе ше истак на то де -
ка здру же ни ја та ор га ни зи ра ат мно гу број -
ни ак ции и по ве ќе ви до ви по мош.

Од 18 до 24 но ем ври, со ни за ху ма -
ни тар ни ак ции „Не де ла та на гри жа за
ста ри ли ца“ бе ше од бе ле жа на и од стра -
на на оп штин ски от Цр вен крст и Акти вот
на пен зи о нер ки при ЗП-Охрид и Де бр ца.
Во рам ки те на актив но сти те бе ше ор га -
ни зи ра на по се та на ста ри ли ца во оп шти -
на та Де бр ца. Во лон те ри од Цр ве ни от крст
и од ЗП-Охрид и Де бр ца, при дру жу ва ни
со ме ди цин ска еки па од ле кар и ме ди -
цин ски се стри, во ру рал ни те на сел би Ла -
кти ње, Бел чи шта, Ме ше и шта и Во ли но
на 60 ста ри ли ца им ме реа кр вен при -
ти сок, им пра веа ЕКГ и им ме реа ше ќер
во кр вта. По крај ова беа по се те ни и 30-
те шти те ни ци во Ге ри ја три ско то од де ле -
ние при Оп шта та бол ни ца во Охрид, на
кои им беа вра че ни при год ни по да ро ци,
пре хран бе ни ар тик ли и хи ги ен ски средс -
тва. Во гра дот, на осум нај за гро зе ни со -
ци јал ни се мејс тва во лон те ри те од до на -
ции на при ват ни фир ми им до де ли ја па -
ке ти со пре хран бе ни про ду кти и дру го.
За вре ме на „Не де ла та на гри жа за ста -
ри ли ца“ бе ше рас пи шан и ли ко вен кон -
курс на сло бод на те ма, на кој цр те жи ис -
пра ти ја 276 уче ни ци од ос нов ни те учи -
ли шта од Охрид, а на кон кур сот за лич ни
твор би за по е зи ја и про за кон ку ри раа
42 уче ни ци. Од си те нив ко ми си ја та ќе
на гра ди 75 уче ни ци по два та кон кур са,
на кои ќе им би дат вра че ни бла го дар ни -
ци, по фал ни ци и кни ги од поз на ти свет -
ски пи са те ли. „Не де ла та на гри жа за ста -
ри ли ца“ за вр ши со ме ѓу ге не ра ци ска
сред ба на во лон те ри те на Цр вен крст со
пен зи о не ри те. За вре ме на дру же ње то
во До мот на пен зи о не ри те, мла ди те во -
лон те ри и пен зи о не ри те нај пр во ги поз -

дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де -
бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, кој им се заб ла го -
да ри на си те за при сус тво то и по чит та
што ја има ат кон ста ри те ли ца, би деј ќи
тие го зас лу жу ва ат тоа. 

По тоа, мла ди те и ста ри те во лон те ри
играа шах, таб ла, до ми но, пи ка до, а на
кра јот сред ба та за вр ши со за ед нич ка фо -
то гра фи ја за спо мен на дру же ње то. Ко -
ор ди на тор на актив но сти те по по вод „Не -
де ла та на гри жа за ста ри ли ца“ бе ше Гор -
ка До не ска, прет став нич ка акти вис тка
на охрид ско то здру же ние во Оп штин ски -
от Цр вен крст и за ме ник-пре тсе да тел ка
на Акти вот на пен зи о нер ки. 

И ЗП-Не го ти но „Не де ла та на гри жа за
ста ри ли ца“ ја од бе ле жа со по ве ќе актив -
но сти. Акти вот на пен зи о нер ки по се ти по -
ве ќе до мо ви на ста ри и из не мо ште ни ли -
ца во гра дот, а пре ку сво и те раз гра но ци
и во се ла та: Тим ја ник, Дол ни Ди сан, Кри -
во лак, Пе пе ли ште, Вој шан ци, Трем ник и
Ку ри ја, на кои им беа од не се ни скром ни
по да ро ци. Во со ра бо тка со Здрав стве ни -
от дом од Не го ти но, до ктор ка та Але ксан -
дра Ри сто ва-Сто ја но ва пред пен зи о не -
ри те одр жа еду ка тив но пре да ва ње за ди -
ја бе те сот кај ста ри те ли ца со да ва ње по -
е ди неч ни здрав стве ни со ве ти. Еки па со -
ста ве на од ле кар и ме ди цин ска се стра
спро ве де ак ци ја во ме ре ње на кр вен при -
ти сок и ше ќер во кр вта кај пен зи о не ри -
те кои жи ве ат во гра дот и во се ла та.

Исто та ка, чле но ви на Акти вот на пен -
зи о нер ки за ед но со пе јач ка та гру па на
ЗП-Не го ти но го по се ти ја до мот за ста ри
ли ца „Жа на“ од Не го ти но и пред ли ца та
кои ов де пре сто ју ва ат при ре ди ја бо га та
про гра ма. Со му зи ка, пес на и оро си те
за ед но се дру жеа, со што им ја раз ве се -
ли ја ду ша та на овие ли ца. Ди ре ктор ка та
на До мот, Жа на Ило ва, во знак на бла го -
дар ност му до де ли бла го дар ни ца на ЗП-
Не го ти но.

Во рам ки те на од бе ле жу ва ње то, ЗП-
Не го ти но во со ра бо тка со МВР - По ли ци -
ска ста ни ца Не го ти но, во Клу бот на пен -
зи о не ри од Не го ти но се одр жа пре да ва -
ње за из ма ми и краж би на ста ри ли ца,
кои во пос лед но вре ме зе ма ат сè по го -

лем за мав кај по ста ри те ли ца кои жи ве -
ат са ми. За вре ме на сред ба та пен зи о -
не ри те беа за поз на е ни со на чи нот ка ко
да се спра ват и кои мер ки да се при ме -
нат за да се спре чат овие по ја ви.

До сто инс тве но бе ше од бе ле жа на
„Не де ла та на гри жа за ста ри ли ца“ и во
ЗП-Ѓор че Пе тров. За таа цел, Акти вот на
пен зи о нер ки во со ра бо тка со ко ми си ја -
та за здрав ство и со ци ја ла пред во де ни
од Во ис лав Ри стов ски, пре тсе да тел на
ИО, из вр ши ја по се та во ге ри ја три ска та
бол ни ца „13 Но ем ври“ во на сел ба та Ѓор -
че Пе тров. За вре ме на по се та та се ос -
тва ре ни ди рект ни сред би со бол ни те ли -
ца во бол ни ца та ка ко и со ра ко вод ни от
ка дар. Исто вре ме но, де ле га ци ја та од
Здру же ни е то на бол ни ца та и до ни ра ше
по го лем број пи жа ми ка ко и пре хран бе -
ни и дру ги про из во ди. 

Не кол ку де на по по се та та на бол ни -
ца та, Здру же ни е то ги по се ти и ли ца та сме -
сте ни во до мот за ста ри ли ца „Мај ка Те -
ре за“ во с. Зло ку ќа ни. Та му хо рот на ЗП-
Ѓор че Пе тров пред при сут ни те има ше 30-
ми ну тен на стап со пес ни од сво јот ре пер -
то ар. Исто вре ме но, Здру же ни е то актив -
но учес тву ва ше и на ба за рот ор га ни зи -
ран од стра на на До мот, а на ли ца та сме -
сте ни во До мот им до ни ра ше пре хран -
бе ни про из во ди од до маш но про из водс -
тво ка ко и до на ци ја на не кол ку па ра чо -
ра пи. Ко ми си ја та за здрав ство и со ци ја -
ла за ед но со Акти вот на пен зи о нер ки ор -
га ни зи раа две пре да ва ња за Алц хај ме -
ро ва та бо лест, кои се одр жаа во раз гра -
но ци те Ѓор че Пе тров и Да ме Гру ев. Пред
при сут ни те пен зи о не ри пре да ва ње то го
одр жа про фе со рот Дра ган Или ев ски. На
22.11.2019 го ди на, ко ми си ја та за здрав -
ство и со ци ја ла во со ра бо тка со Цр ве ни -
от Крст на оп шти на та Кар пош во раз гра -
но кот Да ме Гру ев ор га ни зи ра ше ак ци ја
за ме ре ње на ше ќер во кр вта ка ко и ме -
ре ње на крв ни от при ти сок. 

На 23.11.2019 го ди на, ан самб лот
за на род ни пес ни „Ва ња Ла за ро ва“
во До мот на АРМ одр жа фе сти вал на
на род ни пес ни со хо ро ви и пе јач ки гру -
пи, кој бе ше со ху ма ни та рен ка ра ктер.
На фе сти ва лот учес тву ваа 12 хо ра и
гру пи, ме ѓу кои и хо ро ви на Здру же ни -
ја та на пен зи о не ри од Ки че во, Цен -
тар, Га зи Ба ба, Ча ир и дру ги од Скоп -
је, ка ко и хо рот на пен зи о не ри „Не -
вен“ од Ле ско вац, Р. Ср би ја. Фе сти ва -
лот на кој на ста пи ја учес ни ци од по ве -
ќе ге не ра ции и кој бе ше во рам ки те
на „Не де ла та на гри жа за ста ри ли ца“
го отво ри пре тсе да те лот на Цр ве ни от
крст на град Скоп је, д-р Сте фан То до -
ров. На си те учес ни ци им беа до де ле -
ни бла го дар ни ци од Цр ве ни от крст на
град Скоп је.          Дописниците на СЗПМ

Oдбе ле жа на „Не де ла та на гри жа за ста ри ли ца“
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Ми ни стер ка та за труд и со ци јал на по -
ли ти ка, Ми ла Ца ров ска, не о дам на се
срет на со пен зи о не ри те во Ки че во со
кои раз го ва ра ше за прет стој но то зго ле -
му ва ње на пен зи и те и за дру ги те акту ел -
ни пра ша ња. Ми ни стер ка та лич но ги ин -
фор ми ра ше пен зи о не ри те де ка пен зи -
ски от си стем е ста би лен и де ка пен зи и -
те рас теа и ќе про дол жат да рас тат. Исто
та ка, ги ин фор ми ра ше за прет стој но то
по ка чу ва ње на пен зи и те од ја ну а ри 2020
го ди на, кое ќе из не су ва 700 де на ри за
си те пен зи о не ри, а ко е што со до пол ни -
тел ни те усог ла су ва ња до кра јот на го ди -
на та ќе стиг не од 860 до 900 де на ри.

По ка чу ва ње то на пен зи и те се пра -
ви план ски, со из др жа ни прес ме тки и
во ус ло ви ко га има ме ста би ли за ци ја на
пен зи ски от си стем, но и ко га има ме по -
раст на еко но ми ја та во др жа ва та. Си -
стем ско то ре ше ние пред ви ду ва до пол -
ни тел но зго ле му ва ње на пен зи и те,
освен спо ред по ра стот на БДП да мо же
да се зго ле му ва ат и спо ред по ра стот на
пла ти те. Во го ди ни на по раст на ми ни -
мал на та пла та за над 15 от сто и на по -
раст на про сеч на та пла та за 5 от сто, ќе
има мож ност за по ка чу ва ње и на пен -

зи и те за 5 от сто - ре че Ца ров ска. 
За ме ник-ди ре кто рот на Фон дот за

пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње,
Или ја Ива нов ски, истак на де ка пен зи -
и те и след ни от ме сец ќе се исп ла ќа ат
без за е ми. 

- При хо ди те во Фон дот се зго ле му -
ва ат, а де фи ци тот е на ма лен за 10 от -
сто. Тоа е ре зул тат на зго ле ме на та уп -
ла та на при до не си и зго ле му ва ње то на
бро јот на вра бо те ни во др жа ва та -
истак на Ива нов ски.

Пре тсе да тел ка та на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри, Стан ка Трај ко -
ва, на сред ба та, по крај дру го то, истак на

де ка се кој зас лу жу ва до сто инс твен жи -
вот и ова зго ле му ва ње на пен зи и те ќе
зна чи мно гу за пен зи о не ри те. 

Ако гле да ме про цен ту ал но, нај го ле -
мо зго ле му ва ње од 5,8 от сто до 7,8 от сто
има ме кај нај ни ски те пен зи и те до 12.000
де на ри, а нај ма ло од 1,5 от сто до 5,8 от -
сто кај пен зи и те над 12.000 до нај ви со -
ки те пен зии. Пен зи ја до 12.000 де на ри
во др жа ва ва при ма ат 141.766 ли ца или
43,94 от сто од вкуп ни от број пен зи о не -
ри, од нос но во мо мен тот има 322.622
пен зи о не ри и си те тие ќе до би јат по ка -
чу ва ње со нај но во то усог ла су ва ње кое
е до да де но на ве ќе по стој но то. K.A.

На 29 но ем ври 2019 го ди на се ре а -
ли зи ра ше сред ба во Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја на
ко ја при сус тву ваа ра ко водс тва та на 14-
те скоп ски здру же ни ја, ка ко и чле но ви на
ко ми си ја та за здрав ство и со ци јал на по -
ли ти ка на Со ју зот. Ова е прв пат да се одр -
жи ва ква ра бот на сред ба со око лу пе де -
се ти на чле но ви на ко ја при сус тву ваа и
пре ми е рот на др жа ва та и ми ни сте рот за
здрав ство, на ко ја пен зи о не ри те мо жеа
да слуш нат ди рект ни од го во ри од нај ви -
со ко ни во на пра ша ња кои се од осо бен
ин те рес за пен зи о не ри те, нај ма сов на та
по пу ла ци ја во др жа ва та. За вол ја на ви -
сти на та, во из ми на ти те го ди ни има ло
сред би со пре ми ер и ми ни стри, но не би -
ле во ва ков со став ту ку са мо со ра ко водс -
тво то на Со ју зот.

На по че то кот на сред ба та пре тсе да -
тел ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ги поз -
дра ви ви со ки те го сти, пре ми е рот Зо ран
За ев и ми ни сте рот за здрав ство, д-р Вен -
ко Фи лип че и им се заб ла го да ри што од -
во и ја вре ме да при сус тву ва ат на сред ба -
та и да им да дат од го во ри и ин фор ма ции
на пен зи о не ри те, истак ну вај ќи ги нај важ -
ни те пра ша ња бит ни за ква ли те тен и до -
сто инс твен жи вот на нај во зрас ни те гра -
ѓа ни.

По чи ту ва ни, нај пр во го ле ма бла го -
дар ност за ва ше то при сус тво кое е до каз
за ва ша та гри жа за нај во зрас ни те гра ѓа -
ни, а осо бе но за нив но то здрав је кое е
мно гу бит но во тре та та до ба. Со ва ше то
при сус тво по ка жу ва те де ка таа гри жа е
кон ти ну и ра на, а цел та е што по ква ли те -
тен и по до сто инс твен жи вот на ко рис ни -
ци те на пен зи ја и на си те во зрас ни лу ѓе.
На сред ба ва име ну ва на ка ко „Здрав -
стве но оси гу ру ва ње и здрав стве на за -
шти та“ да про го во ри ме за пра ша ња та
од здрав стве на та за шти та на пен зи о не -
ри те, би деј ќи таа по крај стек на ти те пра -
ва од ПИОМ, од нос но ре дов на исп ла та
на пен зи и те и нив но усог ла су ва ње, е по -
сто ја но во фо ку сот на Со ју зот. Пен зи о не -
ри те не кол ку го ди ни на на зад ба раа да
се ре ши пра ша ње то за снаб ду ва ње со
ле ко ви пре ку це ли от ме сец, на што ни се
од го ва ра ше де ка тоа е си стем ско пра -
ша ње и ба ра бит ни из ме ни во за ко ни те
за да се ре ши. 

По чи ту ва ни, ко неч но оваа го ди на за
ова фа моз но пра ша ње за кое се мис ле -
ше де ка е не реш ли во се нај де ре ше ние,
за што сме осо бе но бла го дар ни. Ина ку,
ко га е во пра ша ње здрав ство то, Со ју зот
е во по сто ја но за се да ние. Еве не кои пра -
ша ња по вр за ни со оваа деј ност кои се
бит ни за нас:

1.Отво ра ње и про ши ру ва ње на по -
зи тив на та ли ста на ле ко ви за што се мис -
ли де ка е не до пир ли во и не реш ли во пра -
ша ње, но ние има ме пред ло зи кои ќе ви
ги до ста ви ме и сме убе де ни де ка ако не -
што се са ка ќе мо же и да се ре ши;

2. Из град ба на ге ри ја три ски про стор
во дел од не и ско ри сте ни те про сто рии во
оп шти те бол ни ци; 

3. Ос ло бо ду ва ње од пар ти ци па ци ја
за си те во зрас ни лу ѓе над 65 го ди ни, пра -
во кое пен зи о не ри те го имаа не ко гаш, а
за што има ме ком па ра тив на ана ли за ка -
ко е тоа ре ше но во дру ги зем ји;

4. Тим ско функ ци о ни ра ње на те рен -
ски ле кар и на под виж ни те ап те ки во ру -
рал ни те сре ди ни; 

5. Из град ба на др жав ни ста реч ки до -
мо ви и суб вен ци о ни ра ње на це ни те во
при ват ни те ста реч ки до мо ви ка ко би се
сме сти ле и пен зи о не ри со по ни ски пен -
зии, ка ко и под др шка на со ци јал ни те сер -
ви си за по мош на пен зи о не ри те во нив -
ни те до мо ви;

6. Це лос на те ра пи ја при бол нич ко
сме сту ва ње со по треб ни ле ко ви и за
дру ги бо ле сти што ги има пен зи о не рот-
па ци ент;

7. По до бру ва ње на од но сот кон во -

зрас но то ли це на си те ни воа, а осо бе но
при ле ку ва ње то.

Има уште, но ту ка ќе за ста нам и ќе
ка жам де ка ние пен зи о не ри те не се по -
вто ру ва ме са мо за тоа што сме ста ри, ту -
ку се по вто ру ва ме за на ши те ба ра ња да
до прат до оние суб је кти кои на тој план се
од го вор ни и мо жат да по мог нат за нив -
но ре ша ва ње – истак на, ме ѓу дру го то,
Трај ко ва. 

Пре тсе да те лот на Вла да та, Зо ран За -
ев, отка ко вни ма тел но го ис лу ша из ла га -
ње то на пре тсе да тел ка та на Со ју зот, Стан -
ка Трај ко ва, се по тру ди да од го во ри на
по ста ве ни те пра ша ња.

Нај пр во за усог ла су ва ње то на пен зи -
и те. Ако оста нев ме на ста ри от мо дел од
прет ход на та вла да, ќе до би е вте зго ле му -
ва ње од са мо 400 де на ри, а ние за це ла
след на го ди на ќе да де ме око лу 10.000
де на ри по ве ќе или око лу 850 де на ри ме -
сеч но. По ка чу ва ње то на пен зи и те е нај -
а ве но уште во април оваа го ди на, ко га
ста на јас но де ка еко ном ски те мер ки да -
ва ат ре зул та ти и де ка при хо ди те рас тат,
што овоз мо жи бу џе тот за 2020 го ди на да
би де по све тен на чо веч ки от ка пи тал и на
гри жа та за пен зи о не ри те. И тоа не е сим -
бо лич но по ка чу ва ње. На про тив. Од ја ну -
а ри 2020 го ди на, про сеч на та пен зи ја со
пред ви де но то по ка чу ва ње ќе из не су ва
око лу 15.500 де на ри. Вла да та за 2020
го ди на пред ви де по ка чу ва ње од 700 де -
на ри и до пол ни тел но усог ла су ва ње од
око лу 200 де на ри, што зна чи де ка пен зи -
и те ќе по рас нат за око лу 900 де на ри - ре -
че пре ми е рот За ев на сред ба та со пен -

зи о не ри те.
Во Вла да та се пра ват ана ли зи за по -

до бру ва ње и осо вре ме ну ва ње на си сте -
мот за из град ба на ста реч ки до мо ви со
вклу чу ва ње на еко ном ски мер ки, од нос -
но суб вен ции за ин ве сти ци и те кои ќе вклу -
чат гри жа и по вол ни ус ло ви за оние кои
има ат по ма ли пен зии. За тоа цен трал но
ме сто во бу џе тот за 2020 го ди на е гри жа -
та за чо веч ки от ка пи тал, за лу ѓе то, а во тој
дел вле гу ва и гри жа та за здрав је то и гри -
жа та за на ши те гра ѓа ни во со ци ја лен ри -
зик на кои им ја зго ле мив ме со ци јал на -
та по мош за 300 про цен ти.

За мер ки те во здрав ство то по себ но
се за др жа ми ни сте рот Вен ко Фи лип че,
кој ја изд вои мер ка та за уки ну ва ње на
кво ти те за ле ко ви ко ја што ве ќе 2 ме се -
ци е во си ла.

Ми ни сте рот истак на де ка со уки ну ва -
ње то на кво ти те за ле ко ви на ре цепт гра -
ѓа ни те има ат до стап ни ле ко ви во кој би -
ло пер и од од ме се цот, по ве ќе не стра ву -
ва ат де ка ќе оста нат без по треб на та те -
ра пи ја и де ка за са мо еден ме сец се сме -
ни сли ка та за проб ле мот кој што се пров -
ле ку ва ше со де це нии.

Мер ка та со уки ну ва ње то на кво ти те
за ле ко ви на ре цепт тре ба ше да се на -
пра ви мно гу одам на. По се тив ме по ве ќе
ап те ки низ др жа ва та и се ка де твр дат де -
ка ве ќе е ре ла кси ра но. Не ма тур ка ни ци,
се кој мо же да до бие лек ко га са ка. Ова е
са мо еден дел од мер ка та на ре фор ма
во при мар но то здрав ство. Дра стич но за
са мо еден ме сец се сме ни сли ка та за
еден мно гу се ри о зен проб лем кој што се

пров ле ку ва со де це нии - истак на ми ни -
сте рот Фи лип че. 

На сред ба та, ми ни сте рот Фи лип че ги
ин фор ми ра ше пен зи о не ри те де ка вак -
ци на ци ја та про тив се зон ски грип е поч -
на та и си те ли ца над 65 го ди ни мо жат
бесп лат но да се вак ци ни ра ат. Тој исто та -
ка ги по тсе ти пен зи о не ри те де ка во пред -
лог-бу џе тот за 2020 го ди на се од во е ни
средс тва за бол нич ко ле ку ва ње без нап -
ла та на пар ти ци па ци ја за пен зи о не ри со
пен зи ја по ни ска од про сеч на та. Во пред -
лог-бу џе тот за 2020 го ди на се пред ви де -
ни 89 ми ли о ни де на ри за бол нич ко ле ку -
ва ње без нап ла та на пар ти ци па ци ја за
пен зи о не ри со пен зи ја по ни ска од про -
сеч на та. Цел та е обез бе ду ва ње гри жа во
чу ва ње то, сле де ње то и уна пре ду ва ње то
на здрав је то на пен зи о не ри те, ка ко и за -
ра ди обез бе ду ва ње ус ло ви за ле ку ва ње
на пен зи о не ри те во бол нич ки те здрав -
стве ни уста но ви низ це ла та др жа ва - наг -
ла си ја на сред ба та во Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те, пре ми е рот За -
ев и ми ни сте рот за здрав ство, д-р Вен ко
Фи лип че.

По тоа беа по ста ве ни и не кои дру ги
ин те рес ни пра ша ња од при сут ни те, на
кои пре ми е рот За ев и ми ни сте рот Фи -
лип че од го во ри ја де ка се слуш на ти нив -
ни те по тре би и де ка Вла да та актив но ќе
ра бо ти на мер ки за нив но ис пол ну ва ње. 

Сред ба та бе ше ус пеш на на за до волс -
тво и на пен зи о не ри те, и на пре ми е рот
За ев и на ми ни сте рот Фи лип че.

Ка ли на С. Ан до но ва

ПРЕ МИ Е РОТ ЗО РАН ЗА ЕВ И МИ НИ СТЕ РОТ ЗА ЗДРАВ СТВО, Д-Р ВЕН КО ФИ ЛИП ЧЕ, НА РА БОТ НА СРЕД БА СО ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТЕ

Од след на та го ди на пен зи о не ри те про сеч но ќе до би јат 
10.000 де на ри по ве ќе или око лу 850 де на ри ме сеч но по го ле ма пен зи ја

МИНИСТЕРКАТА МИЛА ЦАРОВСКА ВО ЗП-КИЧЕВО

Пен зи и те ќе про дол жат да рас тат и во 2020 го ди на 
Во са ла та „Бе ли му гри“ во Ве лес, гра -

дот на Ра цин, на 18.11.2019 го ди на, во
чест на Мај ка Те ре за уче ни ци те од ос -
нов ни те и сред ни те учи ли шта се прет -
ста ви ја со по ве ќе точ ки, а беа на гра де -
ни и нај до бри те кои на пи шаа пес ни по -
све те ни на оваа све та же на и ис пра ти -
ја сил на по ра ка за ху ма ност и чо веч ност. 

На ста нот го ор га ни зи раа гра ѓан ско -
то здру же ние „Скоп јан ка та Мај ка Те ре -
за“, клу бот на пи са те ли „Ко ста Со лев Ра -
цин“ од Ве лес и ло кал на та биб ли о те ка
„Го це Дел чев“.

На На да Але ксо ска, член ка на клу -
бот на пи са те ли „Ко ста Со лев Ра цин“,
ина ку пен зи о нер ка, од стра на на гра -
ѓан ско то здру же ние „Скоп јан ка та Мај -
ка Те ре за“ ѝ бе ше до де ле на на гра да
за ху ма ност. На гра да та ја до де ли пре -
тсе да те лот на Здру же ни е то, Дим че Пе -
тру шев ски. 

Ги на гра див ме мла ди те по е ти од ос -
нов ни те и сред ни те учи ли шта кои на пи -
шаа пре крас ни твор би по све те ни на
све ти ца та и ху ма нис тка Гон џа Бо ја џиу,
Све та та Мај ка Те ре за, а на гра да та за ху -
ма ност ѝ ја до де лу ва ме на На да Але -

ксо ска, ко ја со сво и те де ла го зас лу жу -
ва тоа. На ша та актив ност не за вр шу ва
ов де во ва ши от град, ту ку ху ма ни тар но-
умет нич ки от кар ван про дол жу ва низ по -
ве ќе гра до ви на Ма ке до ни ја – истак на
Пе тру шев ски.

До бит нич ка та на на гра да та се заб -
ла го да ри на до де ле но то приз на ние.

Јас не би са ка ла да збо ру вам за
ху ма ни те де ла кои сум ги на пра ви ла.
За тоа зна ат оние кои ја до би ле мо ја
по мош. Ко га пра виш до бри де ла, не
тре ба да се фа лиш. Му бла го да рам на
гра ѓан ско то здру же ние „Скоп јан ка та
Мај ка Те ре за“ за ука жа на та чест – ре -
че Але ксо ска.                                            А.М 

ЗП-ВЕЛЕС
На гра да за ху ма ност на На да Але ксо ска



vidici Четврток, 12.12.20193

Во ор га ни за ци ја на пла ни нар ско -
то друш тво „Го лач ка ср на“ од Дел че -
во, на 17 но ем ври го ди на ва, два е се -
ти на пен зи о не ри-пла ни на ри ре а ли -
зи раа пла ни нар ски марш око лу се -
ло то Биг ла, по сред но лес на па те ка
во дол жи на од де вет ки ло ме три.
Старт на та по зи ци ја на пла ни нар ско -
то дру же ње на дел чев ски те пен зи о -
не ри бе ше кај мес но ста „Кр стот“ по -
ме ѓу се ла та Драм че и Биг ла. 

- На ова ме сто, се ко ја го ди на жи -
те ли те не са мо од овие две се ла ту ку
и од Тр сти ја, Или о во, Ви ни ца и Дел -
че во, на хри сти јан ски от пра вос ла вен
праз ник Ми тров ден и на дру ги вер -
ски праз ни ци се со би ра ат на за ед -
нич ки ру чек (кур бан) и на оп што на -
род на ве сел ба ко ја трае пре ку це ли -
от ден. На ова култ но ме сто е по диг -
на то и спо мен-обе леж је во 1929 го -
ди на, во вид на крст на пи е де стал од
ка мен - об јас ну ва пен зи о ни ра ни от
су ди ја Сре бран Сто и чов од Дел че во,
ро ден во се ло то Биг ла.

Пен зи о нер ско-пла ни нар ска та
екс пе ди ци ја го по се ти и ос нов но то
учи ли ште „Ја не Сан дан ски“, кое за
жал, не ра бо ти по ра ди ма ли от број
де ца. Та му по се ти те ли те се со о чи ја
со не при јат на гле тка: об је ктот ру и ни -
ран, вра ти те и про зор ци те искр ше -
ни, еле ктрич на та ин ста ла ци ја де мон -
ти ра на. Ов де род но крај ни те пен зи о -
не ри ево ци раа спо ме ни од уба ви те

уче нич ки го ди ни.
Не ко гаш во се ло то Биг ла се одг -

ле ду вал ту тун и бил из гра ден отку пен
пункт од то гаш на та фир ма „Ју го ту -
тун“. И овој об јект е во ужас на со стој -
ба, за пу штен, би деј ќи мал ку те жи те -
ли на Биг ла и на окол ни те се ла ве ќе
не са дат ту тун. И учи лиш ни от и мо но -
пол ски от об јект са мо по тсе ту ва ат де -
ка во Биг ла не ко гаш пул си рал жи вот.

Пен зи о не ри те-пла ни на ри по ми -
наа низ уба ви шум ски пре де ли од да -
бо ва и бо ро ва шу ма, а на при јат но -
то сон че во вре ме беа вос хи те ни од
жол то-зе ле ни от есен ски пеј заж и од
пре крас ни те ви ди ци од Биг лан ски от
рид кон Осо го во, Ру ен, Го лак и Плач -
ко ви ца.

На ред но то го ле мо из не на ду ва ње
бе ше во са мо то се ло. Ту ка пла ни на -
ри те-пен зи о не ри ја по се ти ја цр ква -
та „Св.Гор ѓи“, по точ но ру и ни ра ни те
кон ту ри од не ко гаш ни от храм и кам -
ба на ри ја та. Во ди чот и пре тсе да тел
на пла ни нар ско то друш тво, Во јо Ми -
шев ски, по ра не шен по ли ци ски служ -
бе ник, рас ка жа ед на не ми ла случ ка. 

- Кам ба на та од оваа цр ква би ла
укра де на. Слу ча јот мес но то на се ле -
ние го при ја ви ло во ОВР Дел че во. По
из вес но вре ме по ли ци ја та ги про -
наш ла крад ци те, им го од зе ла цр ков -
но то ѕво но и им го вра ти ла на вер ни -
ци те во Биг ла. Тие по крај ста ра та ур -
на та ка ме на кам ба на ри ја из гра ди -

ле но ва, им про ви зи ра на, од др вен
ма те ри јал и ја за ка чи ле кам ба на та.
Но по из вес но вре ме случ ка та се по -
вто ри ла и цр ков но то ѕво но по втор но
би ло укра де но и до де не шен ден не
е про нај де но – рас ка жа Ми шев ски.

- Не ко гаш, на Ѓур ѓов ден, цр ква та
би ла по се ту ва на не са мо од жи те ли -
те на Биг ла ту ку и од на мер ни ци од
окол ни те и од по да леч ни те се ла на
Пи ја нец и Ма леш. За жал, ми гра ци -
ја та на пра ви и оваа тра ди ци ја да
згас не - ве ли Ацо Ге ор ги ев, ме сен тр -
го вец со жи ва сто ка, млеч ни про из -
во ди и ле ко ви ти бил ки.

След на та цел на точ ка бе ше не -
ко гаш ни от об јект на поз на та та ко жар -
ско-кон фек ци ска фир ма „Крз но“, ка -
де што сво е вре ме но ра бо те ле сто ти -
на жи те ли од Биг ла и окол ни те се ла.
По го нот бил пре зе мен од ко жар ски -
от ком би нат „Го дел“, но да но кот на
тран зи ци ја та го пла ти ле и ов деш ни -
те вра бо те ни, кои оста на ле без ра бо -
та, без оси гу ру ва ње, без пла та. Се га
че ка ат да ги ис пол нат го ди ни те и да
се стек нат со ста рос на пен зи ја. По -
го нот е пра зен, со ка тан ци на пор ти -
те. Пред вле зот има две спо мен-обе -
леж ја: Спо мен-пло ча од би тка со фа -
ши сти те и под неа спо мен-чеш ма, из -
гра де на од ГП „Гра нит“, ко га го асфал -
ти ра ле ло кал ни от пат Дел че во - Ви -
ни ца, пре ку Биг ла. Спо мен-пло ча та
стои и по тсе ту ва на бор ба та за сло -
бо да, а спо мен-чеш ма та е су ва, без
во да, сла ви на та е из ва де на, од не се -
на...

Дру же ње то на пен зи о не ри те-пла -
ни на ри за вр ши со за ед нич ки ру чек
во ло кал на та про дав ни ца „Биг ла-ко -
мерц“, во сопс тве ност на Ацо Ге ор -
ги ев. И тој на по се ти те ли те им рас ка -
жа ин те рес ни случ ки од вре ме то ко -
га во Биг ла има ло не кол ку про дав ни -
ци, ко га жи во тот бил по и на ков за раз -
ли ка од де неш на та ре ал ност ко га и
Биг ла се праз ни и ста рее. Се пак, за -
ед нич ки от ру чек бе ше прос ле ден со
пес на.

Ва сил Ма нев ски 

ПОТПИШАН ДОГОВОР МЕ ЃУ СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР, ФОНДОТ НА ПИОМ И СЗПМ

Убав при мер и до каз за 
гри жа та за нај во зрас ни те жи те ли 

На 25 но ем ври 2019 го ди на, во Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја бе ше пот пи шан до го вор за де -
лов на со ра бо тка ме ѓу СН Оси гу ри те лен
бро кер АД Би то ла ка ко да ва тел на ус лу га -
та, Фон дот за пен зи ско и ин ва лид ско оси -
гу ру ва ње на Се вер на Ма ке до ни ја и Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја. Во име то на СН Оси гу ри те лен
бро кер АД Би то ла до го во рот за де лов на
со ра бо тка го пот пи ша м-р Хри сто Кон дов -
ски, во име то на Фон дот за пен зи ско и ин -
ва лид ско оси гу ру ва ње на Се вер на Ма ке -
до ни ја до го во рот го пот пи ша ге не рал ни -

от ди ре ктор на Фон дот, Ша ип Зе не љи, и
во име то на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри на Ма ке до ни ја, пре тсе да тел -
ка та на Со ју зот, Стан ка Трај ко ва, ка ко прет -
став нич ка на ко рис ни ци те на ус лу ги те кои
ќе ги до би јат пен зи о не ри те на 12 ра ти, а
за др шки те ќе ги пра ви Фон дот. 

Цел на до го во рот е по до бру ва ње на
стан дар дот и ква ли те тот на жи вот на пен -
зи о не ри те, најм но гу број на та по пу ла ци -
ја во зем ја та, пре ку про из во ди те кои ги
ну ди да ва те лот на ус лу га та СН Оси гу ри те -
лен бро кер АД Би то ла. 

По пот пи шу ва ње то на до го во рот, СН

Оси гу ри те лен бро кер АД Би то ла, да ва те -
лот на ус лу га та, во рам ки те на од бе ле жу -
ва ње то на „Не де ла за гри жа на ста ри те
ли ца“ до ни ра ше три пре нос ни комп ју те -
ри и два те ле ви зо ри на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја,
а кои ќе им би дат да де ни на пет здру же -
ни ја со цел да се по до бри нив но то функ -
ци о ни ра ње и нив ни те актив но сти. 

Пот пи шу ва ње то на овој до го вор и до -
на ци ја та се убав при мер и до каз за гри -
жа та кон нај во зрас ни те жи те ли во зем ја -
та, кои впро чем тоа и го зас лу жу ва ат. 

К.С. Ан до но ва

ЗП-ДЕЛЧЕВО

Пла ни нар ски марш око лу Биг ла

СОЈУЗ НА ЗП НА ГРАД СКОПЈЕ

Пен зи о не ри те го од бе ле жаа 13 Но ем ври 
со тра ди ци о на лен ша хов ски тур нир

Про мо ви ра на кни га за де ца 
од пен зи о не рот На ум По пе ски

Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на град Скоп је и оваа го ди на
го ор га ни зи ра ше тра ди ци о нал ни от
ша хов ски тур нир по по вод Де нот на
ос ло бо ду ва ње то на Скоп је - 13 Но ем -
ври. Со овој на стан пен зи о не ри те од
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на град Скоп је, во кој чле ну ва ат
око лу де ве де сет ил ја ди чле на, му ја
че сти таа 75-го диш ни на та од ос ло бо -
ду ва ње то на глав ни от град на др жа -
ва та. При сут ни те на ма ни фе ста ци ја -
та ги поз дра ви Љу би ца Јан че ва - пре -
тсе да тел ка на со ве тот на град Скоп је,
и Ме то ди ја Но вков ски - пре тсе да тел
на Со ју зот на ЗП на Скоп је, кој им по -
са ка ус пех на учес ни ци те. Од име то
на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја при сут ни те ги
поз дра ви Мен тор Ќо ку, пот пре тсе да -
тел на из врш ни от од бор на СЗПМ. 

Пред при сут ни те, по е тот Пе ро Ми -
лен ков ски, член на Друш тво то на пи -
са те ли на Ма ке до ни ја, чи та ше по е -
зи ја по све те на на пен зи о не ри те.

На тур ни рот учес тву ваа 12 ма -
шки и 6 жен ски еки пи (од кои 2 се

отка жаа). Игра та ја сле деа го лем број
наб љу ду ва чи, глав но пен зи о не ри, љу -
би те ли на оваа ин те рес на и древ на
игра, оми ле на кај при пад ни ци те на
тре та та до ба, ша хот. Се игра ше во
при ја тел ска и фер ат мо сфе ра. Бе ше
тоа уба во дру же ње ме ѓу пен зи о не -
ри те и раз ме на на искус тва со мно -
гу за бе ле шки и ко мен та ри.

По за вр шу ва ње на пар ти и те беа
про чи та ни ре зул та ти те и по де ле ни
дип ло ми. Во ма шка кон ку рен ци ја пр -
во ме сто освои еки па та на ЗП-Цен -
тар; вто ро ме сто освои еки па та на
ЗП-Бу тел и тре то ме сто освои еки па -
та на ЗП-Та фта ли џе. Во жен ска кон -
ку рен ци ја пр во ме сто освои еки па -
та на ЗП-Цен тар; вто ро ме сто освои
еки па та на ЗП-Ѓор че Пе тров и тре то
ме сто еки па та на ЗП-Со ли дар ност-
Ае ро дром. 

Дип ло ми за учес тво до би ја си -
те здру же ни ја-учес ни ци на тра ди -
ци о нал ни от тур нир во шах, кој се
одр жа по по вод 13 Но ем ври и 75-
го диш ни на та од ос ло бо ду ва ње то
на Скоп је.  В.То па лов ска

На 25 но ем ври
2019 го ди на, во род но -
то се ло Вев ча ни, во ор -
га ни за ци ја на пре тсе да -
те лот на ЗП-Вев ча ни,
Ви то мир Ко стој чи но ски,
во Клу бот на пен зи о не -
ри кој бе ше пре полн до
пос лед но то стол че, а на
са ми от ро ден ден на пи -
са те лот, бе ше про мо ви -
ра на нај но ва та кни га
„Дув ни, дув ни, ве трен -
це“, на ме на та за најм -
ла да та по пу ла ци ја од
вев чан ски от пен зи о нер
На ум По пе ски.

На про мо ци ја та, по -
крај гра до на чал ни кот на оп шти на та Вев -
ча ни, Са шо Јан ко ски, и пен зи о не ри те
од Вев ча ни, најм но гу број ни беа уче ни -
ци те од ОУ „Стра шо Пин џур“, кои на
авто рот пред да за поч не про мо ци ја та
му ја от пе а ја и ро ден ден ска та пес на.

За авто рот По пе ски, за не го ва та
мај ка, за учи те лот, за дру га ри те и за
Вев ча ни, за тво реш тво то на вев чан -
ски от пи са тел за де ца за овие 50 го -
ди ни и за об ја ве ни те око лу 20 кни ги,
ме ѓу кои и нај но ва та кни га „Дув ни, дув -
ни, ве трен це“, збо ру ва ше не го ви от ко -
ле га, но ви на рот фо то ре пор тер Сто јан
Ку ку не шо ски.

Да се пи шу ва зна чи да се па ме ти
она што е ка жа но, да не се за бо ра ви
до жи ву ва ње то и да се не гу ва сво е то
на ци о нал но го вор но бо гат ство. На ум
По пе ски е ма ке дон ски по ет и пи са тел
за де ца, ро ден во Вев ча ни на 25 но -
ем ври 1947 го ди на. Се га жи вее и тво -
ри во Скоп је. Во род но то ме сто за вр -
шу ва ос нов но обра зо ва ние, а гим на -
зи ја во Стру га. По тоа се за пи шу ва на
Фи ло ло шки от фа кул тет во Скоп је на
гру па та ма ке дон ски ја зик и кни жев -

ност. Во 1971 го ди на се вра бо ту ва во
вес ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“, ка де што
го по ми ну ва це ли от ра бо тен век ка ко
но ви нар и уред ник на до да то кот за
најм ла ди те чи та те ли „Ко ли бри“ –
истак на, ме ѓу дру го то, Ку ку не шо ски.

Со име то на На ум По пе ски најм ла -
ди те чи та те ли се срет ну ва ат и во чи -
тан ки те по ма ке дон ски ја зик за ос нов -
но то обра зо ва ние. Овој истак нат ма -
ке дон ски автор за де ца е за ста пу ван
и во дру ги кни ги и ан то ло гии на ли те -
ра ту ра та за де ца, пре ве ду ван е на по -
ве ќе европ ски ја зи ци, а е чест го стин
и на раз ни ме ѓу на род ни фе сти ва ли на
ли те ра ту ра та за де ца. Член е на Друш -
тво то на пи са те ли те на Ма ке до ни ја.

За нај но ва та кни га збо ру ва ше са -
ми от автор, кој про чи та по ве ќе пес -
ни од не го во то тво реш тво. На кра јот
од про мо ци ја та, по крај што им по да -
ри кни ги со по све та на уче ни ци те, тој
упа ти бла го дар ност до уче ни ци те за
при сус тво то, до на став ни ци те и до ор -
га ни за то рот на про мо ци ја та, пре тсе -
да те лот на ЗП-Вев ча ни, Ви то мир Ко -
стој чи но ски.                                         С.К.
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Здру же ни е то за акти ви зам, еду ка -
ци ја, кул ту ра и умет ност, гра ѓан ски
цен тар „Акти ви ум“ за прв пат го ди на -
ва, на 26 октом ври, го ор га ни зи ра ше
мул ти кул тур ни от на стан „Ку ма ни ум“
ка ко дел од про е ктот „Кул ту ра за Ку -
ма но во - Ку ма но во за Ку ма но во“. Ста -
ну ва збор за прв ули чен фе сти вал на
кул ту ра, на кој учес тву ваа умет ни ци,
акте ри, спор ти сти, пе ја чи, ка ри ка ту -
ри сти, кре а тив ци, пен зи о не ри ка ко и
мај сто ри во сво ја та фе ла, кои пре ку
сво ја та про гра ма ги прет ста ви ја тра -
ди ци ја та, нас ледс тво то и мул ти ет нич -

ко то жи ве е ње во Ку ма но во.
Драм ска та ра бо тил ни ца при КУД

„Ѓо ко Си мо нов ски“, ко ја е дел од ЗП-
Ку ма но во, ја има ше таа сре ќа да би -
де дел од ова кул тур на ма ни фе ста ци -
ја, под др жа на од Ре ги о нал на та про -
гра ма за ло кал на де мо кра ти ја во За -
па ден Бал кан, фи нан си ра на од ЕУ, а
спро ве ду ва на со под др шка од оп шти -
на та Ку ма но во. На ба ра ње на ор га ни -
за то ри те на фе сти ва лот беа из ве де ни
де ло ви од култ на та те а тар ска прет ста -
ва „Лен че Ку ма нов че“, под ре жи сер -
ска та пал ка на Јо ви ца Стан ков ски. Си -

те акте ри-пен зи о не ри и са ми от ре -
жи сер се ама те ри во глу ма та, но со
сво јот ан гаж ман и не кол ку те на ста -
пи низ др жа ва та до ка жаа де ка за нив
не ма гра ни ци, тие со сво ја та ама тер -
ска глу ма со би ра ат са мо ова ции, ап -
ла у зи, но и вос хит за нив ни от ен ту зи -
ја зам и кре а тив ност. Та ка бе ше и на
нив ни от на стап на пр ви от ули чен фе -
сти вал „Ку ма ни ум“, ка де што со нив -
ни те актер ски спо соб но сти ги по тсе -
ти ја при сут ни те на не кои за бо ра ве -
ни вре ми ња, на мла до ста, на лу до ри -
и те на До се, на не доз во ле на та љу бов
по ме ѓу чор ба џи ска та ќер ка Лен че и
си ро маш ни от Бо шко, на гор до ста на
аџи Трај ко и до бри на та на Ве ли ка, на
зло ба та на Мир са и др. Иа ко дел од
прет ста ва та бе ше из ве ден на отво -
ре но, пред цен та рот за кул ту ра „Трај -
ко Про ко пи ев“, при сут ни те гра ѓа ни
си по ми наа уба во, се нас ме а ја и се
за ба ву ваа со нив на та глу ма. Од стра -
на на ор га ни за то ри те на фе сти ва лот
за ку ма нов ски те пен зи о не ри, ама те -
ри-акте ри, беа иска жа ни са мо по фал -
ни збо ро ви, нив на та по зи тив на енер -
ги ја и под го тве но ста да учес тву ва ат
во про е ктот беа са мо по ен плус и на -
гра да за ус пеш но из ве ден дел од
прет ста ва та „Лен че Ку ма нов че“, со
на деж де ка и на ред на та го ди на ќе би -
дат дел од кул тур ни от на стан. 

Јас ми на То до ров ска

Познатиот ма ке дон ски и охрид ски
ком по зи тор и хар мо ни каш, про фе сор д-
р Го це Џук ле ски не о дам на во Охрид ја про -
мо ви ра ше кни га та „Ма ке дон ска разг лед -
ни ца“. Со про мо ци ја та на кни га та, Џук ле -
ски всуш ност го од бе ле жа сво јот ју би леј:
40 го ди ни од сво е то му зич ко тво реш тво.

Пред го лем број не го ви при ја те ли,
род ни ни и по чи ту ва чи на му зи ка та што
со го ди ни ја соз да ва, про мо то рот на кни -
га та ком по зи то рот, хар мо ни каш и не гов
дол го го ди шен ко ле га Са шо Ли врин ски,
во таа при го да ре че де ка ста ну ва збор за
кни га ко ја со др жи 31 ме ло граф ски за пис
и исто тол ку ора на кои автор е Џук ле ски. 

- За прв пат сум во уло га на но то граф
на це ло куп ни от му зич ки ма те ри јал кој се
на о ѓа во кни га та. Со пра во мо жам да кон -
ста ти рам де ка оваа му зич ка кни га е ви -
стин ски пи о нер во за пи шу ва ње то на оро -
вод ни но ти во Ма ке до ни ја. Име но, ама -
те риз мот во на у ка та и умет но ста за вр шу -
ва ат во мо мен тот ко га на сце на та на ста -
пу ва ,,но ти ра ње то“ на из вес ни искус тва
во екс пе ри мен ти ра ње то, до би е ни те ре -
зул та ти од раз ни истра жу ва ња и нив на
по твр да спо ред на уч ни и умет нич ки стан -
дар ди и прин ци пи. На ви сти на е жал но за
му зич ка поч ва ка ко на ша та, на ко ја исе
вос хи ту ва си от му зич ки свет, да оста не
на за бот на вре ме то, на за бот на ама те -
риз мот и на за бо ра вот. Ние има ме мно -
гу бо га та му зич ка риз ни ца на сни ме ни
на род ни но во ком по ни ра ни оро вод ни но -
ти од ос ло бо ду ва ње то до де нес, но за жал,
на ви ка та, пра кти ка та и стан дар дот за нив -
но за пи шу ва ње не оде ше пра во про пор -
ци о нал но со ова. Осо бе но не се обр ну -

ва ше вни ма ние на за пи шу ва ње то на точ -
ни от на чин на из вед ба та, што да ва ше
мно гу про стор за им про ви за ци ја та, а таа
ако не се кон тро ли ра од суб је ктот нај че -
сто пре ми ну ва во ха ос и не де фи ни ра ност,
ко ја не про из ве ду ва стан дар ди. Свет ска -
та пра кти ка во за пи шу ва ње на му зич ка -
та из вед ба по драз би ра што е мож но по -
ве ќе вне су ва ње на по да то ци во за пи сот
кои ќе го одре дат ви стин ски от ка ра ктер
на са ма та из вед ба и на неј зи но точ но из -
ве ду ва ње, без ин ди ви ду ал ни прет по ста -
вки. Со ова се шти ти ори ги нал на та мис -
ла на авто рот, не го во то тво реш тво и се
обез бе ду ва пра вил на из вед ба на не го -
ви те му зич ки де ла. Со си те си ли и зна е -
ња овој свет ски стан дард се оби дов да го
при ме нам во за пи шу ва ње то на ора та
ком по ни ра ни од Џук ле ски и за тоа мис -
лам де ка ова е пи о нер ски обид за при -
ме на на овие стан дар ди на ма ке дон ска

поч ва. Но не са мо мо и те но то гра фии, ту -
ку и са ма та ко ри ца, ре цен зи и те и це ло -
куп на та ор га ни зи ра ност на оваа му зич -
ка кни га сме там де ка се еден вид та ков
пи о нер ски за фат - истак на про мо то рот
Ли врин ски. 

Про мо ци ја та бе ше до пол не та и со из -
ва до ци од би о гра фи ја та и од ре цен зи и те
на ет но му зи ко ло гот Ки рил То де ски и му -
зи ко ло гот Мар ко Ко ло ски, кои ги пре не -
соа уче ни ци те од сред но то еко ном ско
учи ли ште „Св. Ки рил и Ме то диј“, Ива на
Ни че ска и Ро бер то Не дел ко ски.

На кра јот од про мо ци ја та на кни га та
„Ма ке дон ска разг лед ни ца“, авто рот Го -
це Џук ле ски со при год ни збо ро ви и чув -
ство на бли скост и искре ност упа ти го ле -
ма бла го дар ност кон си те при сут ни на
про мо ци ја та, осо бе но на не го ви те со ра -
бот ни ци во му зич ка та ка ри е ра ко ја трае
40 го ди ни, со жел ба и на та му да тво рат

за ед но ка ко и до се га. Џук ле ски нај а ви и
дру ги про е кти со кои ќе се збо га ти ма ке -
дон ска та пес но пој на риз ни ца, но и нот -
ни за пи си кои ќе би дат до бра оста ви на
за ид ни те ге не ра ции. Сво ја та бла го дар -
ност Џук ле ски ја за вр ши со збо ро ви те де -
ка му зи ка та е нај до бра сли ка за еден на -
род, а ко га се ра бо ти за ма ке дон ска та му -
зич ка сли ка таа е вол шеб на, не по втор -
ли ва и вон вре мен ска.

Ина ку, Џук ле ски му зи ка та ге нет ски ја
нас ле дил од не го ви от та тко Ва сил, од поз -
на та та фа ми ли ја Џук лев ци од се ло то Ле -
ско ец, а по не ко ја слу чај ност и од не го ва -
та мај ка Ру жа, по по тек ло од Вел го шти,
ко ја има ла из во нре ден ми лоз ву чен глас
за пе е ње. Џук ле ски во род но то Ле ско ец
го за вр шил ос нов но то обра зо ва ние, а
сред но то во охрид ска та гим на зи ја. Пра -
вен фа кул тет за вр шил во Скоп је, ка де што
ма ги стри ра и до кто ри ра на Фа кул те тот за
без бед ност. Ра бот ни от век од 33 го ди ни
го ми ну ва во МВР Скоп је, од инс пе ктор
по еко ном ски кри ми на ли тет пре ку по -
мош ник ми ни стер до др жа вен се кре тар,
од ка де што и се пен зи о ни ра.

Сви ре ње то на хар мо ни ка е не го ва
жи вот на пре о ку па ци ја. Знае да сви ри и
на ги та ра и на кла ви ја ту ра. Но хар мо ни -
ка та му е во ду ша та и ср це то. Со му зи ка
поч нал уште во гим на зи ски те де но ви во
Охрид. Со ком по ни ра ње му зи ка актив но
за поч нал од 1971 го ди на. По за ми ну ва -
ње то во Скоп је ка ко сту дент бил член на
ака дем ско то друш тво „Мир че Ацев“, со
кое на ста пу вал на мно гу кон цер ти и го -
сту ва ња во странс тво. Не гов најб ли зок
со ра бот ник и ко ле га му бил хар мо ни ка -

шот Ми лан За вков, со ко го имал нај до -
бра и дол го го диш на со ра бо тка и при ја -
телс тво. Сни мал му зи ка со на род ни от ор -
ке стар на МРТ со ор ке ста рот на Бла го ја
Де ско ски и Ма те Гру јо ски. От та му МРТ за
не го би ла втор дом. Џук ле ски до се га има
ком по ни ра но 140 му зич ки де ла од кои
60 се ора, а 80 пес но пој ни ме ло дии ис -
пол не ти од афир ми ра ни ма ке дон ски пе -
ја чи. Не го ви нај о ми ле ни пес ни што ги
ком по ни рал се „Мој ме рак“ и „Пес на за
Во ди ци“, ко ја е об на ро де на и сво е вид на
хим на за праз ни кот Бо го јав ле ние во
Охрид.

Џук ле ски и се га е акти вен во му зи ка -
та. Учес тву ва на фолк лор ни фе сти ва ли со
свои пес ни и со во кал на и ин стру мен тал -
на му зи ка со хар мо ни ка. До се га об ја вил
18 но са чи на звук. Пос лед ни ве го ди ни
на ста пу ва на „Бал кан ски фе сти вал“,
„Илин ден ски де но ви“ во Би то ла и во мно -
гу му зич ки еми сии на те ле ви зи ја. Ин те -
рес но е што дел од му зи ка та на Џук ле ски
се сви ри и во Вар ша ва, Пол ска и во дру -
ги зем ји. Тој е еден од ос но ва чи те на фолк -
лор на та гру па „Ле ско ец“, со ко ја на ста -
пу вал на мно гу све че ни при го ди, по во ди
и фе сти ва ли. Џук ле ски са кај ќи да оста ви
спо мен за по сто е ње то и вре ме то ми на -
то во фолк лор на та гру па „Ле ско ец“, ле то -
во ја про мо ви ра ше автор ска та мо но гра -
фи ја „Фолк лор ни от жи вот во Ле ско ец“. На
14 ју ни, по по вод ју би ле јот 40 го ди ни од
не го во то му зич ко тво реш тво, во род но -
то Ле ско ец ор га ни зи ра ше и це ло ве че рен
кон церт на кој со му зи ка и пес ни не го ви -
те со ра бот ни ци на ста пи ја иск лу чи во со
не го ва автор ска му зи ка.       К. Спа се ски

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Промовирана книгата „Македонска разгледница“
од хармоникашот и композитор, проф. д-р Гоце Џуклески

По де фи ле то од До мот на кул ту ра до
пла то то на пло шта дот во Ма ке дон ски
Брод, со из вед ба на ор ке ста рот на на род -
ни ин стру мен ти при КУД „7 Сеп тем ври“,
во кој чле ну ва ат и пен зи о не ри, на 15 но -
ем ври за поч на два на е сет та та „Ко сте ни -
ја да 2019“.

Ма ни фе ста ци ја та за отво ре на ја прог -
ла си шу мар ски от ин же нер Жи вко Сил ја -
но ски, гра до на чал ник на оп шти на та, кој
ре че де ка По ре чи е то рас по ла га со мно -
гу ква ли те тен ко стен кој што на о ѓа плас -
ман во пре хран бе на та ин ду стри ја во на -
ша та др жа ва и во оп кру жу ва ње то.

Во кул тур но-за бав ни от дел учес тву -
ваа: ЗП-При леп со КУД „Пен ка Ко те ска“,
КУД „Кр сте Пе тков Ми сир ков“ од Све ти
Ни ко ле, по тоа ФА „Но ва ци“ од се ло то Но -
ва ци, ФА „Го це Дел чев“ од Би то ла, ФА
„Цве то ви“ од се ло то Де ди но и до ма ќи нот
КУД „7 Сеп тем ври“ со во кал ни те со ли сти-
пен зи о не ри Ми ли вој Ми ла ди но ски и Ми -
ле Ан дре ски.

Де нот бе ше сон чев. Ми ли на бе ше да
се слу ша ѕве ко те ње то на ѓер да ни те на

игро ор ки те и да се гле да ат ко ло рит ни те
на род ни но сии, ка ко и пот скок ну ва ње то
во ри та мот на оро то на пен зи о нер ки те и
пен зи о не ри те во пуб ли ка та, дој де ни во
го лем број и од со сед ни те гра до ви. На
штан до ви те мо же ше да се вку сат спе ци -
ја ли те ти од ко стен изра бо те ни од вред ни -
те ра це на уче ни ци те во СОУ „Св. На ум
Охрид ски“ од Ма ке дон ски Брод.

Во при друж ни те актив но сти на ма ни -
фе ста ци ја та, уче ни ци те од ос нов ни те учи -
ли шта, од Цен та рот за де ца со по себ ни по -
тре би и од дет ска та гра дин ка во оп шти на -
та тво реа на те ма та „Ко стен“, а тру до ви -
те беа из ло же ни во До мот на кул ту ра та.

Ми ле на Стој че ска, ди ре ктор ка на До -
мот на кул ту ра во Ма ке дон ски Брод, на
учес ни ци те и на оние што по ма гаа им до -
де ли бла го дар ни ци, а про гра ма та ус пеш -
но ја во де ше опер ска та пе јач ка Се ра фи -
на Фан та у зо, ис пол ну вај ќи и две пес ни и
дел од ари ја та „О со ле мио“, на гра де на
од пуб ли ка та со бу рен ап ла уз.                        

Мил чо Трен ко ски

„Ко сте ни ја да 2019“ 
ЗП-КУМАНОВО

„Лен че Ку ма нов че“ дел од пр ви от 
ули чен фе сти вал во Ку ма но во

ЗП-МАКЕДОНСКИ БРОД
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