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Këshilli mbikëqyrës i Lidhjes së
shoqatave të pensionistëve të Ma-
qedonisë më datë 27.07.2018, ka
mbajtur mbledhjen e 10 të, me të
cilën ka udhëhequr kryetari i Kë-
shillit mbikëqyrës, Mitre Stojanov-
ski. Në mbledhje krahas anëtarëve
të Këshillit mbikëqyrës, kanë
marrë pjesë edhe Saltir Karovski,
nënkryetar i Këshillit ekzekutiv të
LSHPM, Stanka Trajkova, sekreta-
ri i Këshillit ekzekutiv të LSHPM
dhe Petar Andreevski, kontabilist i
LSHPM.

Në mbledhje u shqyrtua Pro-
pozim-raporti financiar për të hy-
rat e realizuara dhe të dalat e bëra
për periudhën janar-qershor 2018
dhe Informacioni për Fondin soli-
dar për anëtarësim dhe ndihmën
post-mortore për vitin 2017. 

Fjalimin hyrës për Propozim-
raportin financiar për të hyrat dhe

të dalat e realizuara në gjashtë-
mujorin e parë të vitit 2018, e
mbajti kryetari i Këshillit mbikë-
qyrës. Më pastaj kishte diskutim,
në të cilin morën pjesë: anëtarët e
Këshillit mbikëqyrës Nijazi Xheli-
li dhe Mirko Danaillov, Saltir Ka-
rovski, nënkryetar i KE, Stanka
Trajkova, sekretare e KE dhe Petar
Andreevski, kontabilist përgjegjës
për Lidhjen. Diskutimi ishte kon-
struktiv, ndërsa mendimet e pje-
sëtarëve në diskutim janë përf-
shirë në vazhdim të tekstit.
Konstatimi i përgjithshëm për ra-
portin financiar është si në vijim: 

Gjithsej të hyrat e realizuara në
periudhën janar-qershor 2018 janë
5.935,7 denarë, ku është vërejtur
një rritje prej 9,3% në krahasim
me periudhën e njëjtë të vitit 2017,
prej të cilave: të ardhurat aktuale
janë 4.735.7 denarë dhe mjetet e
transferuara prej vitit 2017 që janë
1.200 denarë. Të ardhurat e
përgjithshme aktuale shënojnë
rritje prej 5,1%. Tek ata shkalla do-
minuese janë të ardhurat nga anë-

tarësimi që është 3.987,5 denarë
në pjesëmarrje strukturore prej
84,2%. 

Të dalat e përgjithshme të rea-
lizuara  në periudhën janar-qer-
shor 2018 janë 4.533 denarë dhe
shënojnë rritje prej 10,9% në
krahasim me periudhën e njëjtë të
vitit të kaluar. Kjo rritje e konside-
rueshme është si rezultat i furnizi-
mit me automjet të ri që ka kush-
tuar 907,8 mijë denarë, ndërsa
shkallët tjera grupore kanë shë-
nuar rënie të lehtë. Në gjysmëvje-
torin e dytë priten aktivitete të
shumta, por vlerësimi është se sh-
penzimet e planifikuara me pla-
nin financiar do të realizohen në
tërësi. Nga analiza e detajuar e rea-
lizuar e pikave dhe nënpikave të të
dalave fitohet përshtypja në vijim:

Pika të dalat funksionale nga
pjesëmarrja strukturore prej
46,7%,  shënon ulje në krahasim
me vitin e kaluar dhe është 11%,
por nënpikat: shpenzimet për KE
janë rritur për 72% si rezultat i
mbajtjes së më shumë takimeve

në krahasim me vitin e kaluar, sh-
penzimet e Komisionit për jetën
kulturore argëtuese kanë shënuar
rritje prej 135%, si rezultat i aktivi-
teteve të rritura për revytë rajona-
le dhe republikane të këngëve, mu-
zikës dhe lojërave, shpenzimeve
për botimin e gazetës “Penzioner
Plus” që shënojnë rritje për 15%
për shkak të rritjes së çmimit të
shërbimeve botuese, por nënpikat
tjera të këtij grupi shënojnë ulje
për shkak se aktivitetet e plani-
fikuara janë gjashtëmujorin e
ardhshëm. E gjithë kjo tregon se
mjetet shfrytëzohen për qëllime
dhe në mënyrë racionale, sipas
Programit të LSHPM për vitin 2018.
Me fjalë tjera, nga të dhënat e pre-
zantuara më lartë mund të konklu-
dohet se në këtë periudhë është
realizuar Rezultat pozitiv financiar
në shumë prej 1.402,8 mijë denarë,
me çka konfirmohet realizim i
vazhdueshëm i rezultateve poziti-
ve financiare në LSHPM. Si rezultat
i kësaj, Këshilli mbikëqyrës ka pra-
nuar propozim-raportin financiar
në tërësi me vërejtjet në arsyeti-
min që të qartësohen pikat dhe
nënpikat e caktuara që janë që
janë me anulim të rëndësishëm në
krahasim me vitin e kaluar dhe ka
vlerësuar se Raporti në mënyrë
reale ka pasqyruar gjendjen fak-
tike financiare për realizimin e të
hyrave dhe të dalave në gjysmëvje-
torin e parë të vitit 2018. Gjithash-
tu, vlerësimi është njëzëri se Ra-
porti është përgatitur në mënyrë

solide, me qasje analitike, të
përcjellë me dispozita të respek-
tuara financiare dhe aktet interne
të LSHPM, ndërsa posaçërisht nga
të gjithë pjesëmarrësit është po-
tencuar se shfrytëzimi i mjeteve
është shfrytëzuar për qëllime, në
mënyrë racionale, ekonomike dhe
me kujdes. 

Lidhur me Informacionin për
Fondin solidar për anëtarësim dhe
për ndihmën post-mortore për vi-
tin 2017, hyrje të shkurtë dha krye-
tari i KM, Mitre Stojanovski. Në
fjalën hyrëse, mes tjerash, ai thek-
soi se në vitin 2017, për këtë qël-
lim janë ndarë mjete në shumë të
përgjithshme prej 441.213,9 mijë
denarë, ndërsa për mbulimin e sh-
penzimeve për ndihmë post-mor-
tore të 14.676 shfrytëzuesve të
vdekur, janë shpenzuar 440.280
mijë denarë. Nga kjo del se shpen-
zimet për të vdekurit janë paguar
në tërësi. 

Është konstatuar se dobitë nga
Fondi solidar në periudhën e deri-
tanishme janë treguar si ndihmë e
madhe financiare për shpenzime
post-mortore të familjeve në ato
momente të dhimbshme për më
të afërmit, ndërsa gjithashtu është
shumë me rëndësi edhe pagesa
prej 30 denarëve e anëtarësisë që
paraqet lëvizësin kryesor të organi-
zimit pensional të gjeneratës së
tretë, sepse me ato sigurohen sho-
qërimet, hapja e klubeve, revytë,
garat sportive, aktivitetet humani-
tare, rekreacionet, krijime dhe një
sërë aktivitetesh tjera... Përveç asaj
duhet të theksohet edhe njëherë
se pagesa për fondin solidar në
shumë prej 120 denarë dhe anë-
tarësia në shumë prej 30 denarë
është pëlqim vullnetar në pajtim
me nenin115 të Ligjit për SPIM. 

Së paku dy herë në vit organet kom-
petente në Shoqatën e invalidëve të
punës dhe shfrytëzuesve të pensionit
invalidor në Tetovë shqyrtojnë realizi-
min e programit vjetor për punë dhe
në këtë mënyrë i analizojnë shkaqet për
vështirësitë evenduale, problemet dhe
mangësitë që janë paraqitur gjatë asaj
periudhe. Kjo praktikë zbatohet tash
një kohë të gjatë, ndërsa ka për qëllim jo
vetëm informimin për atë që ka
ndodhur, por edhe për ndërmarrjen e
masave përkatëse për aktivitetin e pa-
sur. Duke realizuar këtë praktikë, është
bërë një rishikim i gjysmëvjetorit të
parë të vitit aktual. Gido Bojçevski, krye-
tar i SHIP - SHPI Tetovë informoi se tek
të gjithë këto aktivitete, janë përfshirë
edhe kryetarët e organizatave lokale,
kontributi i tyre gjithashtu është i
madh. Në qendër të vëmendjes gjatë
kësaj periudhe është furnizimi i anë-
tarësisë me dru për ngrohje. Kjo sho-
qatë tash më dhjet vjet lidhë marrëve-
shje me “Pyjet e Maqedonisë” - filiali
“Llopushnik” Kërçovë, përmes së cilës
sigurohen mbi 2.000 metra kub dru për
ngrohje për të gjithë të paraqiturit mbi
300 invalidë të punës dhe pensionistë
familjar. 

“Duke u nisur nga standardi i pen-
sionistëve, mundësojmë që pagesa të
realizohet me këste, ndërsa transporti i
druve për ngrohje deri tek shtëpitë e
përdoruesve bëhet falas. Ky është kon-
tributi ynë në furnizimin me dru për
ngrohje me çmim më të ulët, dhe pastaj
të lehtësojmë transportin deri në shtë-
pitë e tyre”, shtoi Bojçevski. Për gjashtë
muajt e parë tash më janë siguruar dhe
dorëzuar rreth 400 metra kub, ndërsa
për një kohë të shkurtë do të dorëzohet
tërë sasia e kontraktuar. 

Gjithashtu, SHIP-SHPI Tetovë ka
lidhur marrëveshje për shërime në
banjë me të gjitha banjat në Maqedoni
me lirim prej 10 për qind të çmimit të
rregullt të pansionit. Bojçevski thotë se
gjatë muajve të ardhshëm do të orga-
nizohen gara sportive, ekskursione,
shënim të festave, posaçërisht do të
ketë aktivitete me rastin e javës së per-
sonave me hendikep. Megjithatë, më
aktual do të jenë aktivitetet zgjedhore,
që planifikohen të mbahen në tre
muajt e fundit të vitit aktual. Zgjedhjet
do të mbahen tek të gjitha organizatat
lokale, ndërsa ka fundi i muajit dhjetor
edhe mbledhja konstituive e përbërjes
së re të Kuvendit. (G.E.)

Shoqata e pensionistëve të Kumanovës në
kuadër të programit të vet vjetor për ekskursio-
ne, me të cilën janë përfshirë vizitat e vendeve
për verime dhe vendet historiko-kulturore, më
5 gusht të këtij viti, ka organizuar vizitë në sh-
pellën e mermertë të Gadimes në Kosovë.
Herët në mëngjes, një grupë prej 60 pensioni-
stë prej më shumë nacionaliteteve është ni-
sur përmes vendklimit kufitar Bllacë deri në
destinacionin e theksuar. Moti ishte i shkël-
qyeshëm dhe me diell, sikurse i krijuar për
udhëtim. Stacioni i parë për pushim gjatë
rrugës ishte restoranti “Evropa 92” në hyrje të
Ferizajit ku vizitorët u ndalën për të pirë kafe,
ndërsa sipas planit kanë vazhduar në drejtim
të shpellës së Gadimes. 

Në hyrje të shpellës pensionistët u pritën
nga guida, i cili në gjuhën shqipe detajisht u ka

shpjeguar bukuritë natyrore të shpellës. Nga
ajo që panë dhe dëgjuan pensionistët mbetën
të mahnitur. Duhet të theksohet se pensioni-
stët kanë patur ndihmë të madhe gjatë siguri-
mit të përkthimit nga ana e kryetarit të Degës
së Likovës, Nazim Emini, i cili u mundua për ata
që nuk dinin gjuhën shqipe tu përkthejë të
gjitha informacionet e hollësishme për shpel-
lën.  Pas shëtitjes prej tridhjet minutave duke
parë bukuritë e shpellës, grupi u nisën në drej-
tim të Brezovicës, u patën mundësinë e rrallë ër
të parë ujvarat e lumit Lepec, por edhe të
thithin ajrin e freskët dhe të pastër malor. Mbi
të gjithash, ekskursioni kaloi në një atmosferë
të këndshme dhe të mahnitshme, ndërsa pen-
sionistët nga Kumanova u kthyen të kënaqur
dhe të gëzuar, me përshtypje të bukura dhe
përjetime të paharrueshme. 

NË MBLEDHJEN E 10-TË TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË LSHPM 

Rezultate pozitive financiare 
Është konstatuar se
dobitë nga Fondi solidar
në periudhën e
deritanishme janë
treguar si ndihmë e
madhe financiare për
shpenzime post-mortore
të familjeve në ato
momente të dhimbshme
për më të afërmit, ndërsa
gjithashtu është shumë
me rëndësi edhe pagesa
prej 30 denarëve e
anëtarësisë që paraqet
lëvizësin kryesor të
organizimit pensional të
gjeneratës së tretë

SHIP-SHPI TETOVË 

Llogaridhënia, garancë për sukses 
SHP KUMANOVË 

Përshtypje të paharrueshme nga vizita në Kosovë 
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