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МИНИСТРИТЕ ЗОРАН СТАВРЕСКИ И СПИРО РИСТОВСКИ ВО ПОСЕТА НА СЗПМ

Зголемените пензии се
реализација на ветувањата

Калина Сливовска-Андонова
Доследноста во ветувањата на премиерот и на министрите доби свој континуитет и низ низата средби и договори што Владата и министерствата ги
имаа во изминатиот период со Сојузот
на здруженија на пензионери на Македонија заради подобрување на стандардот на пензионерите.
Така, на 6-ти овој месец, заменикпретседателот на Владата и министер за
финансии Зоран Ставрески и министерот за труд и социјална политика Спиро
Ристовски имаа средба со раководството на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, во седиштето на
Сојузот, при што информираа дека околу 286 илјади пензионери го добија ветеното зголемување на пензиите и на
нивните сметки се уплатени средствата
за февруарската пензија, која е зголемена за 550 денари, линеарно за секој
пензионер.
Министерот Ставрески истакна дека зголемувањето на пензиите е целосно вклопено во проекциите на буџетот
за 2013 година и дека пензионерите можат да бидат спокојни, затоа што секој
месец навреме и понатаму ќе ги добиваат пензиите, и тоа зголемени за наведениот износ.
СЕ ПЛАНИРААТ НОВИ ПОКАЧУВАЊА
„На тој начин директно го помагаме
животниот стандард на пензионерите.
Секако, средствата никогаш не се доволни, но секое зголемување во вакви
тешки времиња значи многу. Ние тоа го
ветивме и го реализиравме“, изјави Ставрески.
Од 2006 година досега, вкупното зголемување на пензиите изнесува 42,3
отсто. Просечната пензија во 2006 година изнесуваше 7.463 денари, а во февруари 2013 година 11.500 денари, односно зголемување за околу 54 отсто.
Најнискиот износ на пензија во 2006

биде оптоварување за Фондот на пензиското и инвалидското осигурување.

Министрите Зоран Ставрески
и Спиро Ристовски беа во посета на СЗПМ, при што информираа дека околу 286
илјади пензионери го добија
ветеното зголемување на
пензиите и на нивните сметки се уплатени средствата за
февруарската пензија, која е
зголемена за 550 денари, линеарно за секој пензионер
година изнесуваше 3.918,50 денари, а
минатиот месец изнесуваше 6.445 денари, односно зголемување за 64,5 отсто! Тој најави дека Владата ќе продолжи со политиките за зголемување на пензиите. Во 2014 и 2015 година се планирани нови покачувања, се разбира доколку општите економски услови го дозволат тоа.
Министерот Ставрески потсети дека, освен зголемувањето на пензиите,
во изминатиот период се реализирани
и низа мерки со кои се подобруваат условите за живот на пензионерите, како
што се: намалувањето на цените на лековите, обезбедувањето на бесплатниот престој во болниците, бесплатниот јавен превоз, како и бесплатна бањскоклиматска рекреација.
Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски на средбата
истакна дека Македонија е една од ретките земји во кои има пораст на висината на пензиите, за разлика од други
држави, каде што има нивно намалување или замрзнување. Фактот што во Македонија не е така е јасен показател за
добрите економски политики што се реализираат во државата. Воедно, тој
истакна дека зголемувањето нема да

ГОЛЕМ ИНТЕРЕС ЗА
БАЊСКО-КЛИМАТСКА РЕКРЕАЦИЈА
„Врз основа на проекциите на Министерството за финансии е потврдено
дека во рамките на буџетот за 2013 година се предвидени доволно средства
и дека нема да има никаков проблем
во исплатата на средствата за пензии“,
нагласи Ристовски.
Министерот за труд и социјална политика дополни дека од 17 март првата
група пензионери ќе заминат на бањско-климатска рекреација. За ова аплицирале околу 30 илјади пензионери, што
значи дека за оваа мерка има голем интерес кај пензионерите. Претседателот
на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, Драги Аргировски,
на средбата го искажа задоволството на
членството од добрата континуирана соработка и поддршка и притоа ги запозна министрите со најзначајните активности што се реализирани во изминатиот период, како резултат, меѓу другото, и на таа соработка и поддршка. Претседателот на СЗПМ ги запозна двајцата министри со одредени проблеми и
прашања што се од витално значење за
пензионерите и за сојузот, како што се
донесувањето на законот за пензионерско организирање во Македонија, потребата од изградба на нови и реновирање на постојните пензионерски и домови за стари лица, проблемот со деловен простор на сојузот и друго.
На крајот, заменик-претседателот на
Владата и министер за финансии Зоран
Ставрески, министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
пред новинарите дадоа изјави со кои ги
соопштија овие новини, со нагласка дека, покрај зголемувањето на пензиите
за пет проценти, зголемен е и износот
на социјалната помош.

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ПРОШИРЕНА СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Програмските задачи
успешно се реализирани
Калина С. Андонова

На 26 февруари извршниот одбор на собранието на СЗПМ ја одржа својата 16-та седница, во функција на подготовка за отчетната седница на собранието на сојузот. Најпрво беше разгледан предлог-извештајот за работата на сојузот за изминатата 2012 година.
Oпштата оцена е дека извештајот за работата на сојузот за 2012 година е сеопфатен, објективен и квалитетно изработен и ги содржи сите
активности што беа реализирани во
2012 г. од сојузот, преку неговите тела и органи, како и активностите на
сите здруженија-членки на сојузот.
Исто така, извештајот, покрај анализата на случувањата, содржи и иницијативи за иноваторство, што е добро и позитивно. Беше констатирано дека сите поставени програмски
задачи успешно се реализирани. Раководството на СЗПМ и раководствата на здруженијата се залагале да биде остварено сето она што е во нивните можности, заради издигнување
на стандардот и квалитетот на животот на членството на повисоко ниво.
ЗАВРШНАТА СМЕТКА
СО ПОЗИТИВЕН РЕЗУЛТАТ
Потоа беа поставени и неколку
прашања на кои претседателот Д.
Аргировски и потпретседателот на
ИО на СЗПМ, М. Тошевски, дадоа соодветни одговори и појаснувања,
по што предлог-извештајот за работата на СЗПМ за 2012 година беше
едногласно усвоен.
Што се однесува до завршната
сметка за финансиското работење
на СЗПМ во 2012 година по дискусија на повеќето членови на ИО на
СЗПМ, беше заклучено дека, и покрај големиот број значајни активности и манифестации во кои беа
опфатени пензионери од речиси сите здруженија на сојузот, завршната
сметка е со позитивен резултат, што
е доказ дека се работело домаќински и одговорно. Беше истакнато дека за ова придонеле и донациите од
Владата, Министерството за култура, градот Скопје, од локалните самоуправи на повеќе градови во Македонија и на залагањето на раководството на СЗПМ, како и на издржаноста и квалитетот на проектите
и одличната меѓусебна соработка.
На седницата беше донесен
предлог-финансиски план на СЗПМ
за 2013 година, како и неколку одлуки, кои беа едногласно прифатени.
На седницата беше поднесена
информација за ажурирање на
членството по здруженија на пензионери и информација до каде е постапката за донесување на законот
за пензионерско организирање во
Република Македонија. И во двете
информации беше кажано дека ра-

И покрај големиот број
значајни активности и
манифестации во кои беа
опфатени пензионери од
речиси сите здруженија на
сојузот, завршната сметка е
со позитивен резултат, што е
доказ дека се работело
домаќински и одговорно

ботите се одвиваат континуирано,
со неколку објективни доцнења и
проблеми.
РЕГИОНАЛНИТЕ РЕВИИ ОД
20 АПРИЛ ДО 20 МАЈ
Заради поуспешно и подобро организирање на спортските натпревари и ревиите на песна, музика и
игри беа усвоени неколку одлуки за
формирање организациски одбори
за реализација на овие манифестации.
На седницата беше донесена одлука и за доделување средства на
здруженијата што ќе бидат домаќини на регионални спортски натпревари и ревии. Така, домаќини на регионалните ревии на песна, музика
и игри ќе бидат: ЗП-Кисела Вода, ЗПВелес, ЗП-Радовиш и Конче, ЗП-Гостивар, ЗП-Охрид и Дебрца и ЗП-Делчево.
Исто така, беа одредени и домаќини-здруженија на пензионери на
регионалните спортски натпревари,
и тоа: ЗП-Гази Баба, ЗП-Карпош, ЗПБитола, ЗП-Струга, ЗП-Неготино, ЗПКратово, ЗП-Радовиш и Конче и ЗПВиница.
Регионалните ревии ќе се одржат од 20 април до 20 мај 2013 година.
Републичката ревија на песни,
музика и игри 2013, ќе се одржи на
4 јуни, под покровителство на министерот за култура и на градоначалникот на градот Скопје.
Регионалните спортски натпревари ќе се одржат од 20 мај до крајот на јуни, а Републичките пензионерски спортски натпревари се планира да се одржат во почетокот на
септември во Штип.
Врз база на забелешките дадени од здруженијата и нивна анализа, претседателот на комисијата за
спорт на ИО на СЗПМ, Здравко Петковски, предложи одредени измени во правилникот за организирање и одвивање на натпреварите и
тие беа усвоени.
Ова беше конструктивна и добра подготвителна седница на извршниот одбор за седницата на собранието на СЗПМ.
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ЗП ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - СЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО

Здружени до по

Објектот ќе биде
со површина од
8.000 квадратни метри

Љубинко Ристов

Договор за изградба
на пензионерски дом
Киро Герасимов
Во општинското здружение на Кочани на пригодна свеченост е потпишан договорот помеѓу пензионерската организација и општината Кочани
за изградба на пензионерски дом.
- Со одлука на Советот на општината, градот Кочани се вклучува во
активностите за изградба на пензионерскиот дом во кругот на старата
касарна, на површина од 8.000 квадратни метри. Ние како општина нема да бараме плаќање на трошоците за комунално уредување на локацијата, бесплатно ја отстапуваме
оваа градежна парцела, а ќе обезбедиме и довод на геотермална вода од линијата што води низ индустрискиот дел на градот - истакна Венцо
Бојков од општинската администра-

Новиот пензионерски
објект ќе биде од регионален карактер и ќе ги опслужува пензионерските
здруженија од источниот
регион на Македонија

ција на Кочани.
Според Ѓорги Серафимов, претседател на Здружението на пензионерите на Кочани, за нив овој договор е од особено значење, бидејќи
конечно ќе почне да се реализира
една дамнешна идеја.

Собранието на Здружението на
пензионери-Ѓорче Петров на петти овој
месец ја одржа седмата седница, која се одвиваше во два дела: свечен и
работен дел.
На свечениот дел од седницата едногласно беше донесена одлука за
присоединување на здружението на
старосни и семејни пензионери во
единицата на локалната самоуправа
Ѓорче Петров кон Здружението на пензионери-Ѓорче Петров и беше прифатен договорот за присоединување. Потоа беше верифициран мандатот на
новите членови на собранието и се изврши избор на членови на извршниот одбор. Беше донесена и одлука за
изменување и дополнување на Статутот на Здружението на пензионери-Ѓорче Петров.
Во вториот дел на седницата беа
разгледани извештајот за работата во
2012 година, извештајот за финанси-

Заштитата и остварувањето
на правата на пензионерите
се главен приоритет

ското работење во таа година, програмата за работа во 2013 година и финансискиот и извештајот на надзорниот одбор.
На седницата присуствуваа и Драги Аргировски, претседател на СЗПМ,
Сокол Митровски, градоначалник на
општината Ѓорче Петров, и претставници од здруженијата на пензионери
во Тетово, Сарај и во Тафталиџе.
Воведни напомени по предложените материјали поднесе претседателот на извршниот одбор, Методија Новковски. Тој во своето излагање истакна дека минатата година е најуспеш-

- Новиот пензионерски дом ќе биде од регионален карактер и ќе ги
опслужува пензионерските здруженија од источниот регион. Наша обврска е да обезбедиме финансиски
средства за изработка на проектната документација. Тоа го направивме со наши средства, во износ од 2
милиони денари, и по потпишувањето на договорот со општината Кочани, ќе распишеме тендер за избор
на најповолен изработувач на идејното решение на домот- истакна Серафимов.
Во присуство на педесетина делегати од разграноците на кочанското пензионерско здружение, овој договор го потпишаа градоначалникот
на општината Кочани, Ратко Димитровски, и Ѓорги Серафимов, претседател на ЗП од Кочани.

ЗП ТЕТОВО

Активности што
С. Димовски

Тетовските пензионери освоиле видни места на спортските натпревари и културно-забавните смотри

Над илјада пензионери учествувале во екскурзиите што се изведени во
повеќе градови и туристички центри
во земјата, околу 200 прошетале во
соседните земји, а 150 летувале на
море. Тетовските пензионери освоиле видни места на спортските натпревари и културно-забавните смотри. Остварена е значајна соработка со бањските лекувалишта во Македонија, како и со повеќе здруженија на пензионери во земјата. Ова се само дел од
активностите што ги организирало
Здружението на пензионери во Тетово, содржани во извештајот за едногодишна работа што се разгледуваше
на годишната седница на собранието, одржана на 21 февруари, а во чија работа учествуваа и Драги Аргировски, претседател, и Бесник Поцеста,
потпретседател на собранието на

Приоритети на годинашното собрание се вклучувањето во воведување
социјална карта, активности за гостување на тетовските пензионери во
Љубљана и адаптација на
простории во домот на
пензионери
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големи успеси
на во остварувањето на програмските задачи и афирмацијата на здружението во општината, градот и во републиката.
Посебен акцент беше ставен на
заштитата и остварувањето на правата на пензионерите, при што беше нагласена потребата од организирање
бесплатна правна помош за пензионерите.
Здравствената и социјалната заштита се од посебно значење за пензионерите, а особено заштита на стандардот на пензионерите со пониски
пензии. Во општината се чувствува недостиг од специјалистички ординации
поради што пензионерите се изложени на дополнителни трошоци.
Во спортско-рекреативните и културно-забавните активности измината година беа постигнати солидни резултати. Како потврда на тоа беше доверената задача здружението да биде домаќин на 17-те Спортски натпревари на пензионерите од цела Маке-
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ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ШАХОВСКИ МАЈСТОР

донија. Во културно-забавните активности треба да се обележи учеството
на пејачката група на традиционалниот фестивал на ревии и фолклор „Пеце Атанасовски“ во с. Долнени.
Во расправата, покрај членовите
на собранието, учествуваше и градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски, кој искажа
задоволство од соработката со здружението, а особено го поздрави чинот за присоединување на двете здруженија.
Драги Аргировски, претседател на
СЗПМ, искажа задоволство од постигнатите резултати на здружението, а потоа информира за планираните активности на СЗПМ во 2013 година.
Учествувајќи во дискусијата, Методија Тошевски, потпретседател на
ИО на СЗПМ, информира за програмските активности на СЗПМ во 2013 година.
На крај со акламација поединечно беа усвоени сите документи.

Победи и во третата доба
Љерка Тот-Наумова

Сите учесници на собранието го поздравија чинот за присоединување на двете здруженија

мотивираат
СЗПМ. Според повеќето дискутанти на
седницата, постигнати се резултати за
почит, кои мотивираат за уште поголема активност во наредниот период.
Во воведното излагање на Гојко
Ефтоски, претседател на собранието,
беше речено дека во здружението се
преземаат мерки и активности по сите прашања и проблеми за кои пензионерите животно се заинтересирани.
От тука, беше нагласено и прашањето
за остварување на правата на пензионерите.
- Добро е што пензиите се исплаќаат редовно и во утврдените рокови,
но е добро и нивното најавено зголемување. Поздравена беше одлуката
за интервентно зголемување на пензиите од 550 денари месечно, како и
бесплатното болничко лекување на
пензионери со помали примања од
10.870 денари. Меѓу тоа, тетовските
пензионери остануваат и натаму на

предлозите за намалување или целосно укинување на партиципацијата во
снабдувањето со лекови, на специјалистичките и супспецијалистичките
прегледи и други потреби на пензионерите.
Како приоритети на годинешното
собрание беа подвлечени вклучувањето во воведување социјална карта,
активности за гостување на тетовските пензионери во Љубљана, адаптација на простории во домот на пензионери, продолжување со доделување
еднократна парична помош на корисници на најниски пензии и сите други
содржини што се сметаат за традиционални и постојани.
Во дискусијата учествуваше и градоначалникот на општината Тетово,
Сади Беџети, кој укажа на значењето
на потпишаната спогодба за соработка на локалната самоуправа и Здружението на пензионерите.

Како највозрасен шахист во Македонија и носител на меѓународната титула интернационален шаховски мајстор, кон крајот од минатата
година Димитар Илиевски учествуваше на три отворени силни шаховски турнири со забрзано темпо. На
Отвореното првенство на Скопје за
2012 година, во организација на ШС
на градот, во конкуренција на 81 шахист, со 5,5 поени од девет кола, тој
беше најдобро пласиран во категоријата шахисти повозрасни од 60 години.
- Најголемиот успех го постигнав
на отворениот турнир во забрзан шах
„Македонија 2012“, на 15 декември
2012 година, а во организација на
Шаховската федерација на Македонија. На овој турнир учествуваа 87
силни шахисти од земјава и од светот, а јас со освоени 6,5 поени (од девет партии) бев на делба од пет тото
до единаесет тото место и заедно со
победникот на турнирот, Трајко Недев, бевме единствени непоразени
играчи - ни рече овој шаховски шампион во краткиот разговор за „Пензионерски видици“
Во првите два месеца од оваа
2013 г. тој одржал две симултанки,
во општината Илинден и во скопското училиште „Коле Неделковски“
Кој е всушност Димитар Илиевски? Кои се, накратко, биографските податоци до пензионирањето?
- Роден сум во 1941 година, во
селото Ѓавато, крај Битола. Во почетокот на 1945 година, моето семејство се пресели во Битола, каде што
завршив основно образование и
средно економско училиште. Во
1953 година, кога имав 12 години,
почнав да навлегувам во тајните на
шаховската игра и за нецела година
освоив четири категории. Во 1956 г.
првпат учествував на сениорското
шаховско првенство на Битола и го
освоив второто место, зад мојот постар брат Борче Илиевски.
По завршувањето на Правниот
факултет во Скопје, се вработив во

Тој е еден од најдобрите
македонски шахисти,
кој и по повеќе од
половина век на силните
меѓународни турнири
постигнува врвни
резултати

Царинарницата во Битола, каде што
само по две години бев назначен за
нејзин управител.
На шаховскиот шампионат на
Македонија во 1961 година ја освоив првата категорија, а во 1964 година во Пула, на екипното првенство на Југославија, ја освоив титулата кандидат-мајстор. Во 1971 година го постигнав мојот најголем успех во шаховската кариера: на петтиот меѓународен шаховски турнир
„Средба на солидарноста“, во конкуренција на велемајстори, интернационални мајстори..., го освоив
високото пет то место и ги освоив титулата југословенски шаховски мајстор и титулата ФИДЕ-шаховски мајстор, а истовремено ја надминав
нормата за титулата интернационален шаховски мајстор и го освоив
првиот бал за оваа титула. Со освоените 180 рејтинг-поени на овој турнир избив на прво место на рејтинглистата на македонските шахисти и
со постигнатиот рејтинг од 2.460 поени ја надминав минималната рејтинг-норма од 2.450 поени за титулата шаховски велемајстор, а на
светската шаховска рејтинг-листа
стигнав на високото 120-то место.
Посебно сакам да напоменам дека
за моите шаховски успеси особено
беше заслужна мојата покојна сопруга Велика Илиевска, која беше
една од врвните шахистки во Република Македонија.

Дали ја продолживте играта на
64 шаховски полиња и по пензионирањето?
- Веднаш по моето пензионирање, во ноември 2005 година, на традиционалниот шаховски турнир „13
Ноември“ ја предводев шаховската
екипа на Здружението на пензионерите од Кисела Вода и го освоивме
првото место. Во 2006 година станав
член на Здружението на пензионирани работници од МВР. Ангажиран сум
во Комисијата за спорт и рекреација
и во Комисијата за статут и за други
правни работи. Со голем успех ја предводев шаховската екипа на ова здружение, кое е повеќекратен победник
на регионалните спортски игри и на
традиционалниот шаховски турнир
„13 Ноември“. Од 2007 година (по пауза од 15 години) се реактивирав на
шаховско поле и учествував на екипното првенство на Македонија.
Како го оценувате животот на
пензионерите во Република Македонија?
- Благодарение на интензивната
активност на СЗПМ, СЗП на градот
Скопје и на самите здруженија на
пензионерите во Републиката, највисокото раководство на Републиката и локалната самоуправа им посветуваат сериозно внимание на
проблемите и животниот стандард
на нашата најмасовна и најзначајна категорија пензионери. Успесите
и рекордите што се постигнати на Републичките пензионерски натпревари и на Републичката ревија на песни, музика и игри по повод десетгодишниот јубилеј се за секакво поздравување, а особено внимание заслужува и воведувањето бесплатно
болничко лекување на голем број
пензионери, продолжувањето на
бесплатната бањ ска рекреација,
бесплатниот автобуски превоз и слично, а од 1 март се зголемија и пензиите. За разонода на пензионерите,
а со поддршка на локалната самоуправа во повеќе градови, се отвораат нови клубови во кои пензионерите играат шах, домино, табла и, што
е најважно, се дружат.
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Нови клубови во Кадино
и во Миладиновци

В. Пачемски
Неколкугодишната соработка, од самото формирање на Здружението на
пензионери и општината Илинден, достигна ниво што може да послужи како
пример и за другите здруженија за тоа
како се градат меѓусебни односи и како се постигнува заедничка корист. Оваа
соработка даде конкретен резултат неодамна, кога на пригодна свеченост во

Кадино и во Миладиновци беа предадени во употреба нови клубови на пензионерите.
Тие не се само собиралиште на пензионерите. Нивното значење се манифестира преку дружење и размена на
мислења, особено за оние што се однесуваат на пензионерското секојдневие,
разни предавања, играње шах, табла,
домино, како и читање дневен печат,
пензионерски билтени, весникот „Пен-

НОВ ПЕНЗИОНЕРСКИ КЛУБ ВО КАРПОШ

Искуството и младоста заедно

зионер плус“ и специјалниот прилог во
„Нова Македонија“ - „Пензионерски видици“.
Градоначалникот на општината
Илинден, Жика Стојановски, откако на
пензионерите им посака успешна работа во новите простории, истакна дека оваа популација граѓани заслужуваат поголемо внимание, бидејќи оставиле дел од себе во создавањето на материјалното богатство што го имаме де-

нес. На двата клуба градоначалникот им
подари по неколку комплет-гарнитури
за шах, табла и домино.
Посакувајќи им добро здравје, среќа и добар живот на пензионерите, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
говореше за значењето на клубовите
во секојдневниот живот и активност на
пензионерите, како и за потребата од
нови дејности заради зголемување на
грижата за старите лица. Посебно го наг-

ласи прашањето за ангажирање на пензионерите во работните тела на Советот на општината.
Двата клуба се од по педесет квадратни метри и опремени се со телевизор, радио, социјални игри и слично. Сите трошоци за опремување на клубовите, како и за натамошното одржување,
ќе бидат на товар на општината, а работното време на клубовите ќе биде усогласено со потребите на пензионерите.

СЕДНИЦА НА ЗП СОЛИДАРНОСТ-АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ

М. Димовски
Градоначалникот на општината Карпош, Стевчо Јакимовски, на 26
февруари во просториите на новата зграда, во близината на пазарчето
во населбата Тафталиџе, отвори нов пензионерски клуб.
Претседателот на собранието на ЗП-Карпош, Јован Гиновски, ја истакна добрата соработка со локалната самоуправа и рече дека клубот најмногу ќе им користи на членовите на разгранокот во Тафталиџе 1 и 2.
Ова е шести клуб од ваков тип на територијата на општината. Претседателот на ИО на ЗП-Карпош, Трајко Савески, рече дека овој клуб, кој е
шести по ред, ќе биде широко отворен и за другите граѓани и за помладите генерации и треба да ја симболизира сплотеноста на лицата од третата доба со нивните наследници, за да се пренесуваат искуството и мудроста на помладите поколенија, кои пак со своето ангажирање и грижа
за повозрасните треба да придонесуваат за подостоинствен живот на пензионерите.

Успешна година во работата
Собранието на Здружението на пензионерите Солидарност-Аеродром деновиве ја одржа шестата седница, на
која беше усвоен извештај за работата на органите и телата на здружението во текот на 2012 година, како и за
позитивните финансиски резултати.
Поздравувајќи ги присутните на
оваа проширена извештајна и свечена седница на собранието на ова релативно ново, а сепак многу значајно
здружение, градоначалникот на општината Аеродром, Ивица Коневски,
посебно ја нагласи грижата на локалната самоуправа за своите повозрас-
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ни граѓани, како што се пензионерите и другите стари лица. Како илустрација тој посебно го истакна значењето на новите места и објекти за рекреација во рамките на општинското подрачје. Претседателот на извршниот
одбор Димитрија Богатиноски и секретарот Милорад Ристоски во уводните
излагања констатираа дека минатата
година ова здружение постигна видни и напредни резултати во повеќе области и активности. Тоа посебно се однесува на работата на ограноците и
клубовите и на секцијата за културнозабавен живот.

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija

Учествувајќи во дискусијата, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, направи сублимат на годишните
постигнувања на ниво на Сојузот и на
здруженијата, при што е остварено интерактивно дејствување со сите институции на државата во интерес на пензионерското организирање и подобрување на статусот и стандардот.
Во оваа пригода, на истакнати
активисти членови и на институции со
кои соработува здружението, претседателот на собранието, Стамен Филипов, им врачи благодарници.
И.Г.

Stranicite gi ureduvaat:
Милан Аџиевски i
Mendo Dimovski od SZPM

Aleksandar Dimkovski
i Marjan Delevski
od „Nova Makedonija“

