AКЦЕНТИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА
СЗПМ ВО 2018 ГОДИНА
I РАБОТА НА ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА НА СЗПМ ВО 2018 ГОДИНА
Седниците на органите и телата на СЗПМ во 2018 година беа планирани врз
основа на Програмата за работа на Сојузот, актуелните потреби и прашањата кои ги
покренуваат здруженијата и членовите на соодветните органи и тела.
Собрание и Извршен одбор
Собранието на СЗПМ во 2018 година одржа 2 седници, седмата и осмата.
Извршниот одбор (ИО) на СЗПМ во 2018 година одржа севкупно шест седници.
Прешањата разгледувани седниците на Собранието и Извршниот беа претходно
разгледувани и подготвувани од соодветните органи и телана комисиите и другите
работни тела се одржуваа според нивната Програма, по потреба или на барање на
претседателите на тие тела. Активноста на комисиите и нивната посветена работа беше
поддржана со планирани финансиски средства.
Надзорен одбор
Надзорниот одбор (НО) на Собранието на СЗПМ покрај разгледувањето на
основните финансиски документи, расправаше за реализација на Финансискиот план и
Годишната сметка за 2018 година, од аспект на законитоста во финасиското работење
и наменското користење на средствата, за методологијата во финансиските постапки,
прашања повразни со донаците кои ги плаѓаат здруженијата и СЗПМ, а кои по својата
функција не треба двојно да се оданочуваат. Надзорниот одбор учествува и во
осмислување на едукативната функција на СЗПМ за дообразување на финансискокниговодствените работници со Програма за организирање на наменска работилница
за подготовка на Годишна сметка за 2018 година.
Правно-економски форум (ПЕФ)
Правно-економскиот форум како работно тело на Извршниот одбор во својата
работа е посветен на прашања од правно-економска природа кои се од големо значење
на пензионерската организација. Важно е да се истакне редовното третирање на
прашањата за редовната исплата на пензиите и можноста истите да обезбедат што е
можно подобар стандард на пензионерите, особено грижата за стабилната ликвидност
на пензискиот фонд, и по можност садржајна и квалитетна реформа на ФПИОМ. Во
2018 година ПЕФ одржа три седници на кои во фокусот беа активности и целосна
посветеност на иницијалниот и конечниот текст на Законот за пензионерско
организирање. За демократска постапка на носење на ваков посебен Закон за
пензионерското организирање беше спроведена јавна расправа по сите здруженија на
пензионерите, што резултираше со изготвување на поквалитетен текст на Законот. По
квалитетната анализа на 27.10.2018 година беше подготвен Предлог на Законот за
пензионерско организирање усвоен од Извршниот одбор на СЗПМ и доставен до
МТСП за натамошна процедура.
Комисија за меѓугенерациска соработка и соживот
Во 2018 година Комисијата за меѓугенерациска соработка и соживот на СЗПМ
на полето на кое програмски дејствува беше целосно посветена на активности со кои
нагласено ги поттикнуваше и негуваше мултиетничките содржини, со потенцирање на
дружењето и соработката помеѓу пензионерите, особено од средините со структура на
населението од различна националност, вера и религија. Резултат на таквата
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меѓуетничка соработка беше одржување на повеќе мултиетнички средби со
традиционална содржина во Тетово, Гостивар и Куманово-Липково. ЗП Тетово
мултиетничката средба ја организираше со учество на повеќе здруженија на
пензионери од Републиката. Средбитеа поминуваа во пријатна атмосфера со
мултиетничко дружење и соработка помеѓу пензионерите од Македонија. Во огранокот
на ЗП Куманово во село Липково и оваа година се организираше средба со
мултиетничка содржина. Тематски расправи и дебати за мултиетничкиот соживот се
расправаше на разни собири во ЗП Сарај, ЗП Кичево, ЗП Струга, како и на
традиционалните средби во Ораовица - Радовиш, Пелинце - Куманово, Лесновски
Манастир - Пробиштип, Еленец - Македонска Каменица, Манастир Пантелејмон Кочани, ЗП Дојран и други.
Комисија за културно-забавен живот
Комисијата за КЗЖ во текот на 2018 година се фокусираше на подготовките за
одржување на Регионалните и Републичката ревија на песни, музика и игри на СЗПМ.
Во согласност со Статутот на СЗПМ како и Правилникот за песни, музика и игри се
обезбедија услови за подобрување на квалитетот на ревиите преку одржаниот
советодавен состанок на кој се донесени заклучоци и насоки со нагласена потреба на
Регионалните ревии. Секој регион да се претстави со хорски напеви, изворен фолклор,
староградски игри, кореографии и традиционални елементи како обележја на регионот,
посебно кога се подготвува и прикажува сценското презентирање. Грижата за
сценографското уредување на сцената да се настојува истото да биде скромно и
автентично согласно со можностите на здружението. СЗПМ по објавениот Конкурс на
Министерството за култура, аплицираше со Проектот за поддршка на Ревиите на
песни, музика и игри, истиот беше прифатен и финансиски подржан со 100.000,00
денари а ревиите беа прогласени за манифестации од посебен државен интерес во
областа на културата. Министерството за култура обезбеди бесплатно користење на
домовите за култура во градовите каде што се одржуваа ревии (Македонска Каменица,
Македонски Брод, Радовиш и Гевгелија) а преку Министерство за одбрана се обезбеди
бесплатно користење на салата во Домот на АРМ во Скопје за две регионални ревии и
Републичката ревија на песни, музика и игри. Во регионалните ревии од 53 здруженија
на пензионери учествуваа вкупно 49 здруженија од Републиката со 1 200 непосредни
учесници и околу 5 000 други учесници и гости пензионери.
На Републичката ревија одржана на 6.6.2018 година во Домот на АРМ во Скопје
настапија 600 учесници и 800 други гости.
На Меѓународниот фестивал за „Трета животна доба“ што се одржа во Љубљана
- Словенија учествуваа со свои учесници ЗП „Солидарност - Аеродром“ Скопје и ЗП
„Охрид и Дебрца“.
Комисија за здравство и социјална политика
Комисијата за здравство и социјална политика во текот на 2018 година во
континуитет се грижеше за реализирање на планираните мерки и активности со цел да
се оствари поквалитетен и подостоен живот на корисниците на пензија. Предлозите за
унапредување на здравствената заштита од Комисијата за здравство и социјална
политика беа насочувани до Советот за социјална сигурност на стари лица и тоа за:
• Обезбедување на лекови за цел месец и проширување на позитивната листа за
лекови
• Изградба на геронтолошки одделенија во рамките на општите болници
• Зголемен надзор на работата на приватните старски домово
• Барање за покачување на границата на пензијата до која нема да се плаќа
партиципација за болничко лекување
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Во текот на 2018 година како резултат на залагањето на СЗПбеа реализирани
дел од наведените барања, а особено значајна е изградбата на геронтолошките
одделенија(Македон. Каменица, Пробиштип и Берово). Значаен успех на СЗПМ е
померувањето на границата за ослободување од партиципација за болничко лекување
за пензии до 14 500 денари.
Комисија за меѓународна соработка
Комисијата за меѓународна соработка остварувајќи ги програмските задачи се
фокусираше на остварување на потребна комуникација со сојузите на пензионери од
Словенија, Србија, Бугарија, Црна Гора, Албанија и Косово. Во текот на минатата
година СЗПМ и здруженијата на пензионерите во Републиката воспоставија соработка
и разменија протоколарни писма со сојузите на пензионери во Бугарија, Србија,
Албанија и Црна Гора. Интензивирана е соработката со пензионерите од Косово.
Заслужува посебно да се истакне ангажирањето и постојаната комуникација на
претседателот на Собранието на СЗПМ Бесник Поцеста со колегите од Сојузот на
пензионери од Приштина. Имајќи ги предвид досега воспоставените соработки со
пензионерите од државите во опкружувањето се наметнува потребата за
воспоставување соработка со пензионерите на нашиот јужен сосед Грција. На крајот
заслужува да се истакне и активноста на СЗП на град Скопје на воспоставување
меѓусебна соработка со организациите на пензионерите во главните градови на
државите од нашето непосредно соседство.
Комисија за информирање и издавачка дејност
Во 2018 година Комисијата за информирање и издавачка дејност беше
ангажирана на афирмација на резултатите и постигнувањата на СЗПМ и здруженијата
на пензионерите. На соодветен начин беа одбележани сите поголеми и позначајни
активности на Сојузот и 53-те здруженија на пензионери во Републиката. Соодветно
беа покриени 8 регионални ревии на песни, музика и игри, како и исто толку
регионални спортски натпревари, како и „Републичката ревија“ и „Републичките
спортски натпревари“. Се информираше и преку сопствените весници за пикниците,
хуманите активности, екскурзии и друго, организирани од здруженијата на
пензионерите. Во јуни 2018 година весникот „Пензионер плус“ одбележа 10 години
јубилеј од излегувањето на првиоит број на весникот, за што се одржа свечена седница
на ИО и на сите дописници пензионери од Републиката. Информирањето на
пензионерите и јавноста во земјата, но и надвор од границите на државата, беше и
преку WEB-страницата на СЗПМ. На WEB-страницата редовно се објавуваше во секој
број на весникот „Пензионер плус“, Билтенот за спортските натпревари и Билтенот за
ревии на песна, музика и игри на регионално и републичко ниво, како и повеќе написи
во рубриката „Инфо“. На WEB-страницата редовно се ажурираа во електронска форма
и додатокот во Нова Македонија „Пензионерски видици“ и страницата за пензионери
на албански јазик, која излегува во „КОХА“. Соработката со неделната телевизиска
емисија на МТВ „Трето доба“ и со утринската програма во текот на оваа година не се
оствари. Во текот на оваа година иако беше планирана не се одржа работилницата со
дописниците. Резултат на постигнувањата во информирањето и издавачката дејност,
претставува зголемениот рејтинг на СЗПМ како граѓанска асоцијација во 2018 година.
Комисија за спорт и рекреација
Дваесет и третите регионални спортски натпревари се одржаа во периодот од
15. мај до 16. јуни 2018 година. Успешни домаќини на регионалните спортски
натпревари беа здруженијата на пензионери: ЗП Центар, ЗП Тафталиџе, ЗП Битола, ЗП
Вевчани, ЗП Демир Капија, ЗП Кратово, ЗП Струмица и ЗП Кочани. На овие
натпревари во сите 8 региони непосредно учествуваа 51 здружение на пензионери
(освен ЗП Дебар и Центар Жупа и ЗП Шуто Оризари) членки на СЗПМ со рекорден
број натпреварувачи вкупно 1 969 од кои машки 1 220 и женски 749. Овој број
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натпреварувачи беше сличен на претходната година. Спортската пензионерска
олимпијада се одржа на 2.9.2018 година во Радовиш во добро уредените спортски
терени на локација ресторанот „Шампион“. На натпреварите учествуваа 43 здруженија
на пензионери со вкупно 503 натпреварувачи, од кои 264 во машка и 239 во женска
конкуренција. Натпреварите поминаа во мошне добра организација и со забележителни
резултати, во сите 11 спортски дисциплини. Поединечно и екипно најдобар успех
постигнаа учесниците натпреварувачи од ЗП Тетово кои беа севкупни победници и
добитници на преодниот пехар. Оваа убава спортска манифестација на пензионерите
од Македонија беше збогатена со личното присуство на г. Зоран Заев, претседател на
Владата на Република Македонија и г-ѓа Мила Царовска, министерка за труд и
социјална политика. Исто така, за одбележување беше и присуството на
градоначалниците на општините домаќини Радовиш и Конче, како и претставниците
раководни личности од ФПИОМ.
II ОДБОР НА РЕГИСТРИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА (ОРО) ЗА СОЛИДАРЕН
ФОНД И ЧЛЕНАРИНА
Одбор на регистрираната организација (ОРО) иако не е конститутивен дел од
СЗПМ, истиот претставува законска договорна форма на организација за решавање на
две многу значајни прашања за живот на пензионерите, солидарниот фонд од кој се
обезбедуваат финансиските средства за посмртнина и пензионерската членарина со
која се обезбедуваат средства за финансирање на дејностите на здруженијата и Сојузот.
Одбор на Регистрираната организација (ОРО) во текот на 2018 година одржа 3 седници
и тоа во: Тетово, Свети Николе и Прилеп. Главна тема по која се водеше расправата на
овие седници беше реализацијата на Проектот за ажурирање на евиденцијата на
членството, особено во трите сојузи на инвалидските пензионери. Предмет на
расправата беа и проблемите на миграција на членството, распоредот и исплатата на
членарината кон сојузите и здруженијата на пензионерите, како и прашањето на
обезбедување редовно и во континуитет исплата на посмртна помош на пензионерите.
Во текот на 2018 година се организираа три средби за соочување и споредување на
евиденцијата на здруженијата на инвалидските пензионери од СИПМ, ЗИТ и КИТ.
ОРО во својата активност редовно најмалку двапати во годината за проблемите за
редовна исплата на посмртнина дебатира по информации на ФПИОМ. Дебатата се
води и заклучоци се носат на Управниот одбор на Фондот на ПИОМ. И оваа година
Фондот и неговиот Управен одбор каде што членува и делегиран претставник од
СЗПМ расправаше по информацијата за доставените и исплатените средства од
Солидарниот фонд за починатите корисници на пензија и информацијата за членарина
за членување во здруженијата на пензионерите. Истите овие информации се составен
дел на Извештајот за работа на СЗПМ и органите и телата во 2018 година.
III КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРАКИ
1. Програмата за работа на СЗПМ за 2018 година е успешно реализирана остварувајќи ги
основните цели и задачи утврдени со Статутот на СЗПМ
2. Главен акцент е даден на: здравствената заштита, правата од ПИО, културните,
спортските, хуманитарните активности, како и на волонтерството, инклузивните
активности и натамошно воведување на социјалната карта во здруженијата;
3. Остварена е проширена општествена афирмација на здруженијата на пензионерите и
СЗПМ преку омасовување на учеството на пензионерите во вкупната активност на ЛС
и државните органи невладини организации;
4. Остварено е поквалитетно и објективно информирање на членството и јавноста;
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5. Подобрена е меѓусебната комуникација на здруженијата на пензионери и СЗПМ преку
доставување на Програми, Извештаи и друг вид на материјали.како членки на сојузот,
со цел зголемување на трендот на омасовување на активностите на пензионерските
активности во пензионерската организација.
IV ЗАКЛУЧОЦИ
1. Собранието го прифаќа Извештајот за работа на СЗПМ во 2018 година и дава
позитивно мислење за работата на органите и телата на СЗПМ;
2. Собранието препорачува, новиот Извршен одбор и раководството на СЗПМ целосно да
се посветат на активностите за процесуирање на Предлогот за донесување на Закон за
пензионерско организирање;
3. Собранието заклучи Извршниот одбор на СЗПМ да ја интензивира соработката со
надлежните државни органи и Владата на Р Македонија, особено во ангажирање на
остварување на проектите планирани со Националната стратегија на Владата на РМ за
старите лица 2010 - 2020 година;
4. Собранието на Сојузот препорачува на здруженијата на пензионерите да ја прошират,
продлабочат и интензивираат соработката со органите на локалната самоуправа,
особено со градоначалниците на општините, како и остварување на соработка со други
граѓански организации кои во својата дејност имаат и заштита на популацијата од
трето доба.
19 март 2019 год.
Скопје

Претседател на Собрание
Бесник Поцеста
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