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ОД РАБОТАТА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Акценти од извештајот за работата во 2016 година
СЗПМ во 2016 година своите програмски активности целосно ги посвети на големиот јубилеј на Сојузот, 70 години пензионерско организирање,
1946 - 2016. Во соработка со здруженијата на пензионери во Македонија,
во текот на 2016 година во знакот на
70-годишниот јубилеј оствари ефикасна реализација на целите и задачите
утврдени со статутот на СЗПМ, преточени во програмата за работа на Сојузот во тековната година и усогласени
со националната стратегија за стари
лица на Владата на Република Македонија за периодот 2010 - 2020 година.
Во рамките на одбележување на
20 септември - Денот на пензионерите, на 16-ти септември под покровителство на претседателот на државата,
Ѓорге Иванов, беше одржана свечена
академија во Домот на АРМ во Скопје,
на која претседателот Ѓорге Иванов на
Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија му додели високо одликување „Повелба на Република Македонија“, што е единствено вакво
признание во долгогодишната историја на пензионерското организирање
во нашата земја.
Работа на органите и телата на
СЗПМ
Собранието на СЗПМ во 2016 година одржа две седници од кои на третата потпретседателот Бесник Поцеста
беше избран за претседател на собранието на Сојузот, а беа избрани два нови члена на извршниот одбор: Калина
С. Андонова и Јован Ќирковиќ и беа
усвоени извештајот за работата на
СЗПМ и годишната сметка за 2015 година. На четвртата седница се расправаше за одбележувањето на јубилејот
-70 години од пензионерското организирање во Македонија, а потоа едногласно беа усвоени финансискиот извештај за работата на СЗПМ во првите 10
месеци од 2016 година и програмата
за работа и финансискиот план на
СЗПМ за 2017 година. Извршниот одбор на СЗПМ во 2016 година одржа четири редовни седници од кои на шестата (на 18 февруари) формираше организационен одбор за одбележување
на 70-годишниот јубилеј, а расправаше и ги усвои извештајот за работата,
финансискиот извештај и годишната
сметка за 2015 година, а донесе одлуки за одржување на ревиите и спортските натпревари во 2016 година. На
седмата седница (16. 6. 2016) ИО донесе правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување
тајност и заштита на личните податоци,
а беше информиран и за некои мошне актуелни и значајни активности за
работата. На осмата седница (28. 6.
2016) ИО на СЗПМ донесе повеќе одлуки во врска со: изменување и дополнување на деловниците за работа на
ИО и на собранието на СЗПМ, информација за подготовките за одбележување на 70-годишното пензионерско организирање во Македонија, изработка
на награди и признанија и други одлуки. На деветтата седница (10. 11. 2016)

покрај тоа таа покажа задоволителни
резултати. Во 2016 година одржа 15
седници и предложи и подготви повеќе проекти.

ИО на СЗПМ беше информиран за
активностите за одбележувањето на 70
години од пензионерското организирање во Македонија, а донесе и предлог-програма за работа на СЗПМ во
2017 година.
Надзорниот одбор на СЗПМ во врска со финансиското работење на
СЗПМ во 2016 година оцени дека за
трошењето на средствата се водело
сметка и рационално и домаќинско се
работело. Финансискиот план на СЗПМ
за 2017 година е изработен стручно и
професионално и притоа се опфатени
сите активности.
Стату тарната комисија на СЗПМ
во текот на 2016 година целосно беше посветена на следењето на активностите на здруженијата на пензионери - членки на СЗПМ во работата
на усогласување на своите стату ти со
стату тот на СЗПМ.
Одборот на Регистрираната организација за солидарен фонд и членарина, во текот на 2016 година одржа
вкупно 6 седници. Главно прашање
на седниците беше довршување на
реализацијата на проектот за ажурирање на евиденцијата, особено во
трите сојузи на инвалидските пензио не ри. Освен тоа, на сед ни ци те се
расправало за проблемите на миграцијата на членството, распоредот и
исплатата на членарината, промената на тие состојби, незаконското користење на средствата и други актуелни прашања и проблеми.
Правно-економскиот форум на ИО
на СЗПМ даде свој придонес во сите
правно-економски прашања на кои во
текот на 2016 година се посвети Сојузот на здруженијата на пензионери и
неговите членки.
Комисијата за меѓународна соработка тежиштето во својата работа го
изрази на меѓународната соработка со
пензионерските асоцијации во земјите од нашето соседство, но и пошироко. По повод јубилејното одбележување
на 70 години на пензионерското организирање во Македонија, членови на
комисијата, во Скопје имаа средби со

потпретседателот на СЗП на Словенија
и со претседателот на Конфедерацијата на синдикатите на Албанија во чиј состав се и пензионерите. Делегација на
СЗПМ по повод 70-годишниот јубилеј
на словенечките пензионери три дена
престојуваше во Словенија и оствари
средби со нивното раководство, а беше примена и од премиерот на Република Словенија, д-р Миро Церар. Во годината на јубилејот, повеќе здруженија
на пензионери - членки на СЗПМ имаа
средби со ЗП од соседните држави Србија, Бугарија и Албанија.
Комисијата за меѓугенерациска соработка и соживот во текот на 2016 година беше посветена на прашањето
на мултиетничката соработка и соживот во нашето мултиетничко општество, особено во средините на здруженијата на пензионери со различна етничка структура на пензионери и реализираше активности преку средби кои
традиционално се организираат повеќе години по ред во Тетово, Гостивар и
во Куманово - Липково.
Комисијата за културно-забавен
живот во 2016 година главно беше фокусирана на организирањето и подготовката на учесниците за 14-те регионални и шестата Републичка ревија на
песни, музика и игри. Регионалните
ревии се одржаа во примерна организација и соработка со сите учесници. Од 53 здруженија на пензионери членки на СЗПМ, освен Дојран, Вевчани и Лабуништа, 50 ЗП учествуваа
во ревиите со над 1.000 свои претставници. Шестата Републичка ревија на песни, музика и игри се одржа
на 7 јуни 2016 година во Домот на АРМ
во Скопје, каде што учествуваа претставници од 27 здруженија на пензионери (661 директен учесник).
Комисијата за спорт и рекреација,
на почетокот на 2016 година во подготовките на спортските натпревари почна со нов правилник, односно со измени и дополнувања на претходниот, во
кој наместо двобој жени и тробој мажи, беа внесени две нови дисциплини:
фудбал - пенали на мали голови и ко-

шарка - слободни фрлања на кош во
машка и во женска конкуренција. Дваесет и првите регионални спортски натпревари се одржаа во периодот од 20
мај до крајот на јуни 2016 година. На
овие натпревари во сите 8 региони непосредно учествуваа 52 здруженија,
членки на СЗПМ, со рекорден број натпреварувачи – 2.007, од кои 1.244 во
машка и 763 во женска конкуренција.
На Спортската пензионерска олимпијада, која се одржа на 3 септември
2016 година во комплекс-центарот
„Шампион“ во Радовиш, се натпреваруваа 40 здруженија со вкупно 501 натпреварувач, од кои 264 во машка и
237 во женска конкуренција.
Комисијата за здравство и социјална политика поголем дел од активностите ги насочи кон проектот „Пензионерска социјална карта“, но исто
така беше инволвирана и во подобрување на здравствената заштита на
пензионерите на сите нивоа. Во таа
насока беа одржани повеќе бесплатни прегледи, мерење шеќер во крвта
и мерење притисок, а во соработка со
Црвениот крст. Соработуваше и со
ФЗОМ и заедно одржаа околу 30 средби на тема „Пензионерите поблиску до
здравството“.
Комисијата за информирање и издавачка дејност во 2016 година главно беше ангажирана во афирмација
на резултатите и постигнувањата на Сојузот и на здруженијата на пензионери.
На соодветен начин беа одбележани:
големиот јубилеј на СЗПМ - 7 децении
од пензионерското организирање во
Македонија, како и сите други позначајни активности на Сојузот и на сите
53 здруженија од составот. Во текот на
целата година продолжи издавањето
на весникот „Пензионер плус“, кој излезе во 10 броја, од кои 2 како двоброи.
Во март излезе 50-от број на „Пензионерски видици“, а во ноември 100-от
број на „Пензионер плус“. Редовно излегуваше и една страница за пензионерите во КОХА на албански јазик.
Комисијата за менаџирање на проекти е една од најновите во Сојузот. И

Зак луч ни сог ле ду ва ња и пре по ра ки:
- Програмата за работа на СЗПМ во
2016 година е успешно реализирана.
Резултатите во 2016 година претставуваат поттик, но и обврска да се работи
уште подобро, особено во наредната
2017 година во која ќе биде издадена
монографија за 70-годишното постоење на Сојузот, во која ќе бидат поместени активностите и успесите низ изминатите седум децении;
- СЗПМ со своите активности и дејствување во интерес на пензионерската организација ќе обезбеди широка
општествена афирмација во граѓанското здружување и организирање во
Република Македонија;
- Остварен е значаен напредок во
разрешувањето на значајните организациски прашања поврзани со ажурирањето на евиденцијата на членството во здруженијата, во подобрување на
финансиското работење, ефикасното
работење на пензионерските клубови
и на дневните центри на пензионерите, како и интензивниот развој и ширење на мрежата на нови пензионерски
клубови;
- Остварено е поквалитетно и објективно информирање на членството и
на јавноста, особено преку сопствени
пишани медиуми, како и инвестирање
во транспарентноста во работењето
преку други реномирани медиуми;
- Остварена е богата и проширена соработка со надлежните органи
на државната управа по разни прашања од интерес на пензионерската
организација;
- СЗПМ посветува голема грижа на
внатрешната организација и консолидација во здруженијата на пензионерите и нагласено се образуваат новите раководства;
- СЗПМ уште повеќе ги интензивира контактите и ја проширува соработката со надлежните органи во државата и со фондовите на ПИОМ и ЗОМ,
заради неодложно и поинтензивно остварување на проектите опфатени со
националната стратегија на РМ за старите лица до 2020 година;
- СЗПМ во текот на 2016 година и
понатаму своите активности треба да
ги посвети на остварување на планираните активности за изградба на пензионерски домови и други форми на
сместување на пензионерите во Македонија;
- СЗПМ во соработка со здруженијата на пензионерите - членки на Сојузот, во рамките на програмата за работа во 2016 година, се посвети на проширување, продлабочување и интензивирање на соработката со органите
на локалната самоуправа, како продолжение во континуитет на активностите
за реализација на меморандумот за
соработка помеѓу СЗПМ и ЗЕЛС, потпишан во 2010 година.
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ДЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Усвоени извештаите за работа и годишната сметка за 2016 година
Остварувањата се над очекувањата во секој поглед, а
притоа се работело според
законите, рационално и домаќински, што покажуваат
позитивните резултати во завршната годишна сметка на
СЗПМ за 2016 година
На 28.2.2017 година, во Скопје се
одржа 10. седница на извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија на која едногласно беа усвоени извештајот за работа на СЗПМ и неговите органи и тела и финансискиот извештај за минатата година, како и извештајот на надзорниот одбор и беше донесена одлука за усвојување на годишната сметка за 2016 година.
Извештајот за работата го елаборираше потпретседателот на извршниот одбор на СЗПМ, Салтир Каровски, а за надзорниот одбор претседателот Митре Стојановски. Во двата извештаи беше констатирано дека програмата за работа во јубилејната 2016
година во целост е реализирана, дека
извештајот за работа е сеопфатен и
аналитички направен и го отсликува

сето она што се случуваше во минатата година. Исто така беше заклучено
дека остварувањата се и над очекувањата во секој поглед, а притоа се работело според законите, рационално
и домаќински, што покажуваат позитивните резултати во завршната годишна сметка на СЗПМ за 2016 година. Таквиот начин на работа е доказ
дека Сојузот постигнал резултати за по-

чит, на општо задоволство и на раководните луѓе, но и на членовите на извршниот одбор.
Потоа, на седницата беа дефинирани здруженијата кои ќе бидат домаќини на 15 јубилејни регионални ревии на песни, музика и игри во 2017
година: Прв регион – ЗП-Кочани (13
мај 2017), Втор регион – ЗП-Тетово (12
мај 2017), Трет регион – ЗП-ОВР (25

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СЗПМ

Збогатена меѓународна соработка
Комисијата за меѓународна соработка на ИО на СЗПМ на неодамнешната седница ги усвои извештајот за
работата во 2016 година и програмата за работа во 2017 и во 2018 година. Во уводните напомени по двата документи на претседателот на комисијата, Драги Аргировски, и во дискусијата во која учествуваа Бесник Поцеста, Салтир Каровски, Станка Трајкова, Андреја Наумовски и Илија Глигоров, особен акцент се даде на значењето на оваа активност на СЗПМ за
размена на искуства и за афирмирање на постигнувањата. Соработката
со меѓународни и други странски организации и институции е планска
активност на Сојузот и на здруженијата кои се негови членки. Најголем интерес за соработка се изразува кон
организациите на пензионерите во соседните држави како и во Европската
Унија. Методите и облиците на соработката се најразлични, од стандардна кореспонденција и разменување
на документи, протоколарни посети,
се до потпишување меморандуми и
билатерални договори за заеднички
активности во корист на пензионерите. По повод јубилејното одбележување на 70-годишнината на пензионерското организирање во Македонија
во 2016 година, членови на комисијата за меѓународна соработка, во
Скопје, имаа средби со потпретседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Словенија и со претседателот на Конфедерацијата на синдикатите на Албанија во чиј состав се и
пензионерите.
Делегација на СЗПМ три дена престојуваше во Словенија, од кои еден
ден на свечената академија по повод
70-годишниот јубилеј на словенечките пензионери и два дена на Фестивалот за трета животна доба, на кој мно-

гу успешен настап имаа КУД на ЗП-Битола и Демир Хисар. Делегацијата на
СЗПМ, предводена од претседателот
Драги Аргировски и претседателот на
ЗП-Битола, Томе Илиоски беше примена од премиерот на Р. Словенија, др Миро Церар, при што се разговараше за актуелните прашања на пензионерското организирање и соработка.
На оваа тема се разговараше и на посебната средба со раководството на
СЗП на Словенија.
Делегација на Сојузот на здруженија на пензионери на град Скопје го посети Сараево, каде што имаше средба
со соодветното раководство на главниот град на БиХ и размена на искуства.
Во годината на јубилејот, повеќе
здруженија на пензионери - членки на
СЗПМ од: Битола, Прилеп, Куманово,
Гази Баба, Охрид, Кавадарци, Тетово,
Дебар, Делчево, Крива Паланка и други, имаа заеднички средби со здруженијата на пензионерите од Врање, Лесковац и Панчево во Србија, со Перник и со погранични места во Р. Бугарија, со Подградец, Елбасан и Драч во
Р. Албанија и други.
Збогатена меѓународна активност
се планира и во наредните две годи-

ни. Во првата половина на 2017 година се очекува посета на делегација на
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Словенија, при што ќе се прецизира натамошното учество на Меѓународниот фестивал на трета животна доба во Љубљана, со конкретизација на финансиската помош за учество на СЗПМ на овој престижен фестивал осма година по ред. Планирана е
и прва посета на делегација на СЗПМ
на Сојузот на пензионерите на Бугарија и на Косово, како и возвратна посета на делегација од СЗПМ на Конфедерацијата на синдикатите на Албанија. Во 2018 година се планираат
активности за имплементирање на
потпишаниот меморандум за заедничка соработка со Матицата на пензионери на Хрватска, како и збогатување
на соработката со Сојузот на пензионери на Србија. Истовремено, СЗПМ
ќе ја поттикнува меѓународната активност на СЗП на град Скопје со главните градови на Балканот, како и на пензионерските здруженија - членки на
СЗПМ, за збогатување на нивната соработка со слични здруженија од пограничните општини во соседните држави.
Илија Глигоров

април 2017), Четврти регион – ЗП-Кратово (6 мај 2017), Пет ти регион – ЗППробиштип (4 мај), Шести регион –
ЗП-Кавадарци (26 април), Седми регион – ЗП-Прилеп (2 мај 2017), Осми
регион – ЗП-Струга (29 април 2017).
Седмата Републичка ревија под покровителство на Министерството за култура ќе се одржи на 6 јуни во Скопје.
Беа определени и здруженијата

кои ќе бидат домаќини на регионалните спортски натпревари во 2017 година: Прв регион – ЗПВ (19 - мај 2017),
Втор регион – ЗП Сарај (27 - мај 2017),
Трет регион – ЗП Ресен (25 - јуни 2017),
Четврти регион – ЗП Охрид и Дебрца
(17 - јуни 2017), Петти регион – ЗП Велес (30 - мај), Шестти регион – ЗП Пробиштип (23 - мај 2017), Седми регион
– ЗП Штип (10 - јуни 2017), Осми регион – ЗП Кочани (2- септември 2017)
Додека 22-та Републичка олимпијада ќе се одржи на 2 септември во Кочани.
Исто така беше донесена одлука за
висината на средства кои СЗПМ ќе им
ги даде на здруженијата домаќини на
овие манифестации за подобро организирање на истите. Се одлучи здруженијата домаќини на регионалните ревии и на спортските натпревари до
3.000 члена да добијат по 40.000 денари, а здруженијата со поголем број членови по 30.000 денари, иако имаше и
други предлози. На седницата се усвои
предлогот за нов член во комисијата за
спорт да биде Димче Митрев од Велес.
Присутните беа информирани дека подготвувањето на монографијата
по повод 70 години од пензионерското организирање засилено се работи
и се очекува да биде готова во почетокот на април 2017 година.
На седницата беа донесени и други одлуки за континуирана работа на
СЗПМ.
К.С.Андонова

ЗП-КАВАДАРЦИ

Пензионерите го чествуваа
Свети Трифун
Традиционално како и секоја година по повод празникот Свети Трифун
се закројуваа лозовите насади во целата Тиквешија, но најинтересно и најзабавно и годинава беше закројувањето на импровизираната винова лоза кај пензионерите. Околу 500 пензионери од 21 здружение од Македонија го чествуваа овој голем празник,
кој се смета за заштитник на лозарите и винарите. Оваа традиционална
манифестација, што ја организира
Здружението на пензионери од Кавадарци, од година во година прераснува во се побројна. Со музика и песна,
пензионерите дојдени од сите краеви
на државата се веселеа, играа и се забавуваа. На самиот почеток присутните ги поздрави претседателот на ИО на
ЗП-Кавадарци, Ристо Анѓушев, а на лозарите им посака плодна и бериќетна
година.
Чест ми е да ве поздравам и да
изразам голема благодарност што на
овој значаен ден сте овде со нас. Ние
секоја година заедно со вас го чествуваме овој голем празник за нашиот
регион. Радува фактот што сме се побројни - истакна Анѓушев.
Традиционалното закројување на
прачките од виновата лоза го изврши-

ја претседателот Анѓушев и потпретседателот на ИО на СЗПМ, Салтир Каровски, кој од името на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија
ги поздрави присутните.
Поздравувајќи ве сакам да истакнам дека ваквите дружења треба да ги
негуваме и секој момент, секој настан
исполнет со вакви содржини максимално да го користиме за животот да ни биде поубав. На ваквите собири се дружиме, се зближуваме и разменуваме
искуства. Почестен сум што можам да
направам и закројување на виновата
лоза, користејќи го моето мало искуство, и да учествувам во овој обичај кој
се задржал кај лозарите со векови и е
симбол на денешниов празник.
Ова убаво дружење долго ќе го паметат и пензионерите од Перник, Р.Бугарија, кои беа почесни гости на манифестацијата. На средбата беше потпишана и повелба за збратимување
на здруженијата на пензионери од
Перник и од Кавадарци. Претседателите на двете здруженија си посакаа
успешна и богата соработка, а е значајно да се спомене дека кавадаречките пензионери веќе се збратимени и со пензионерите од Лесковац,
Р.Србија.
Мартина Митков

vidici

3

Четврток, 16.3.2016

ДИРЕКТОРИТЕ НА ФЗОМ ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА СЗПМ

Проектот „Фондот поблиску до пензионерите“ продолжува и оваа година
Директорите на ФЗОМ, д-р Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани, на 21 февруари 2017 година остварија работна посета во новите простории на СЗПМ во Скопје, при што имаа средба со претседателот
Драги Аргировски и со неговите соработници, како и со членовите на комисијата
за здравство и социјална политика. Ова е
вообичаен начин на комуникација и соработка кој се практикува веќе петта година. На средбата се разговараше за повеќе прашања од областа на здравствената заштита и осигурувањето на пензионерите. Едно од прашањата беше конкретизирање на активностите во проектот „Фондот поблиску до пензионерите“
за 2017 година. Договорено е одржување на 30 едукативни работилници во здруженијата на пензионерите во нашата земја. Проектот е започнат во 2014 година во
рамките на заемната соработка и досега
се одржани 80 работилници, со околу
5.000 пензионери кои имаа едукативни
часови за превентивни мерки кај одредени заболувања и беа информирани за
нивните права. Пензионерите пројавија
особен интерес во врска со снабдувањето со лекови, позитивната листа, рефундацијата, ортопедските помагала, како и за
специјализираната медицинска рехабилитација. На работилниците предавачи
беа стручни лица, лекари и правници, вработени во централата и во подрачните единици на ФЗОМ.
Ова е исклучително важен проект за
пензионерите, истакнаа директорите на
ФЗОМ, па затоа интензивно ќе се одвива
и оваа година.

Повеќе од 300.000 пензионери се корисници на здравствено осигурување и
од тие причини максимално се посветуваме и се фокусираме со работата кон
оваа целна група за да може пензионерите да остварат што повеќе права од
здравственото осигурување. Годинава
предвидовме на работилниците во здруженијата да дојдат голем број пензионери и да се образуваат и информираат за
нивните права. За пензионерите имаме
и други проекти, кои се во програмата за
работа на ФЗОМ и на Владата, како што
е олеснувањето за добивање терапија во
аптеките. С што работиме е да го олесниме движењето на пензионерите во
здравствениот систем и нивно полесно
добивање здравствена услуга. Во согласност со последните статистики, просечниот животен век е зголемен и изнесува 76

ЗП-ТЕТОВО

Програмата остварена,
има и заштеда
Како што е вообичаено, и Здружението на пензионерите од Тетово неодамна
го усвои финансискиот извештај за 2016
година. Во својот вовед, претседателот на
собранието, Стојан Соколовски, истакна
дека „се остварени финансиски резултати со кои е подобрена материјалната основа на здружението, а истовремено и условите за понатамошна работа. За овој
период е создадена материјална основа
искажана во зголемување на обртните
средства, во однос на оние што биле заштедени во минатите години“.
Соколовски подвлече дека пред извршниот одбор и пред комисиите на здружението треба да се оствари расправа и
најде соодветно решение за вложување

на заштедите во функција на потребите на
пензионерите. Тој апелираше и натаму органите и телата на здружението да продолжат со домаќинско и економично работење, да ја збогатат содржината на активностите како и материјалната основа за успешна натамошна работа.
Во дискусијата, во која учествуваа повеќемина членови на собранието и претседателотнаизвршниотодбор,ШабанАзизи, целосно беа поддржани политиките на
потрошувачката на средствата што се создавани во текот на годината, негувајќи колективно одлучување по сите прашања.
Минатата, 2016 година, Здружението
на пензионерите од Тетово реализирало
приходи во вкупен износ од пет милиони
денари. Истовремено, направени се трошоци од 4,2 милиони денари, или е остварена заштеда од 755 илјади денари, средства кои се пренесени за активностите во
тековната 2017 година. Подеталната анализа на трошоците недвосмислено зборува дека целосно биле остварени програмските задачи. Освен тоа, не се забележува
пречекорување на износите на планираните расходи и средствата од пензионерите повторно се трошат за пензионерите и
за нивните активности и потреби како што
е учество на спортски натпревари и ревии
на песни, музика и игри на сите нивоа, но
и за хуманитарни цели. Ова се сознанијата и утврдените содржини од материјалнофинансиската работа на ЗП-Тетово, што
беа предмет на разгледување на седницата на собранието на здружението.
На крајот на седницата членовите на
собранието беа информирани дека ова
здружение ќе биде домаќин на регионалната манифестација „Ревија на песни, музика и игри“, што ќе се одржи во првите
месеци на тековната година. Г. Ефтоски

години, што се рефлектира на здравствените политики и планирањето на финансиските средства за обезбедување на сите потребни лекови и медицински средства - додаде Стефаноски.
Претседателот Драги Аргировски рече дека проектот „Фондот поблиску до
пензионерите“ дава одлични резултати
и има масовно присуство на работилниците во градовите каде што се одржуваат. Добро е што и годинава ќе продолжи
оваа акција во интерес на сите пензионери во Република Македонија, истакна Аргировски и наброи неколку теми
кои ги интересираат пензионерите, како што се Законот за здравствено осигурување, партиципацијата за лекови, рецептите и други. Тој додаде дека веќе трета година сите пензионери кои имаат
пензија до 12.600 денари имаат право

на бесплатно болничко лекување, а тоа
за нив има големо значење.
Членовите на комисијата за здравство и социјална политика при ИО на СЗПМ
активно се вклучија во разговорите на работната средба, при што искажаа одобрување и поддршка на сите активности на
ФЗОМ кои придонесуваат за подобрување на условите од здравственото осигурување и за проектите со СЗПМ, при што
наведоа и повеќе искуства од базата.
За оваа средба имаше големо интересирање од новинарите. На прес-конференцијата, директорот Стефаноски
истакна дека од оваа година се обезбедени и финансиски средства за воведување нова терапија за онколошки и други болести за кои досега во државата немало терапија. Фондот е ликвиден, буџетот е историски најголем досега, се ра-

дуваме на секое ново вработување. За
разлика од 2002 година буџетот на
ФЗОМ е двојно зголемен, а за изминатите две години здравствената каса е побогата за околу три милијарди денари,
што значи во континуитет расте буџетот
на ФЗОМ, а тоа овозможи и зголемување на буџетите на јавните здравствени
установи во Република Македонија во
кои се даваат поголем број поквалитетни услуги и се воведуваат нови методи
за нашите осигуреници.
Одговарајќи на новинарско прашање, Аргировски рече дека СЗПМ настојува да се изградат нови домови за сместување на пензионерите. Тој истакна дека
Владата веќе има донесено одлука и се
прави проект за изградба на нов пензионерски и старечки дом во Гази Баба за
лица со пониски пензии и за лица без пензии. Проектот ќе се одвива во три фази,
во секоја фаза ќе се градат по 170 легла,
така што во новиот дом ќе има вкупно 510
легла. Настојуваме и во Кочани, Штип, Кичево, Охрид, Кавадарци и во некои други
места да се градат нови домови за пензионерите. За изградба и отворање домови за стари лица во државата има голема акција, за што Владата дава попусти
и стимулира да бидат отворени повеќе такви домови и во приватна режија. Зголемените капацитети и понудата секако ќе
влијаат и за намалување на цените за сместување на пензионерите или старите лица во домовите, така што во новоотворените дваесетина домови за стари лица цената за сместување веќе се намалува, додаде Аргировски.
Илија Глигоров

ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ

Пензионерите - чувари на обичаите

По повод христијанскиот празник
Прочка - Велики поклади, Здружението на пензионери од Штип и Карбинци на 27.2.2017 година беше гостин
во ТВ-Сител, каде што прикажа изворни песни и обичаи поврзани со овој
празник кога луѓето си бараат прошка
еден од друг. Во емисијата „Ја сакам
Македонија“, пејачката група „Весели пензионери“, со помош на кавалот,
гајдата и ќемането, а под музичко водство на младиот инструменталист Антониј Димитровски, изведоа изворни
песни од душата на македонското битисување. Пензионерката Вера, пејачка во оваа група, ја истакна традицијата на изработка на овчеполската
носија од вредните женски раце, што
ја наследиле од своите мајки и баби,
кои покрај работата во полето и домот
сами изработувале предено и ткаеле
платно за облека. И наградените пен-

зионерки Убавка и Трајанка, на манифестацијата „Бабино блакце“ во Велес, се претставија со своите благи
мајстории, а на трпезата се најдоа и
баница и баклава сукани од пензионерките Стојка и Весна, кои рекоа дека без традиционалното сукано не може да помине овој празник.
По завршување на емисијата, пензионерите со оро и песна, како некогаш во старите времиња, беа на визита во просториите на СЗПМ. Првиот човек на Сојузот, претседателот Драги Аргировски се заблагодари на посетата на пензионерите од ЗП-Штип и
Карбинци, со кое Сојузот има добра
соработка и успешни проекти.
Ви благодарам за визитава. Пензионерите се чувари на традицијата и
обичаите. Се надевам дека вашата нова изворна пејачка група успешно ќе
го претставува Здружението на пензи-

онерите на музички средби во градот
под Исарот и пошироко - истакна Аргировски.
Потоа зборуваше за проштевањето како доблест на секој човек.
На овие убави зборови се заблагодари претседателот на ЗП-Штип и
Карбинци, Александар Захариев, кој
ги наведе заложбите на Здружението
да напредува на сите полиња, како
учесник на сите дружења, спортски и
културни манифестации кои ги организира Сојузот.
- Пејачката група за два месеца интензивна работа постигна добри резултати, се надеваме на успех на Регионалните и на Републичките ревии
на песни, музика и игри, како и на други музички настани, особено што се
знае дека Штип е град познат по песните и серенадите- рече Захариев.
Цвета Спасикова
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КРСТО ТРАЈКОВ - АКТИВИСТ ОД ЗП-ПРОБИШТИП

Хроничар на времето и на настаните
Можеби некои пензионери се прашуваат како да го трошат времето што
го имаат, а Крсто Трајков од Пробиштип се прашува како да најде уште
малку време во денот за да ги заврши
планираните активности. Тој е убав
пример за своите пријатели-пензионери како се старее активно и здраво. Неговиот немирен дух од детството и младоста не го напушта ниту во
пензионерските денови.
Го познавам од пред 40 години кога облечен како Дедо Мраз пред Нова година на децата низ пробиштипските улици и по селата им делеше бонбони и чоколади, а тоа го прави и денес, и честопати кога ќе го сретнат граѓаните ќе речат „Еве го Дедо Мраз“.
Тој својот работен век го започнал
пред 46 години како трговски работник, веднаш по напуштањето на факултетот, а денес жали што не го завршил. Веднаш се вклучил во драмското студио „ЗЕР“ при домот на културата „Злетовски рудар“ во Пробиштип,
каде што одиграл многу улоги, настапувајќи на многу фестивали во некогашните југословенски простори. Љубовта кон театарот ја поседува и денес за што е чест гостин во подготвување на претстави при Домот на културата. Со изградба на црквата „Успение на пресвета богородица“ станува

Во неговиот компјутер има
складирано над 30 илјади фотографии од кои над 15 илјади
се од настаните и случувањата во Пробиштип и околината
црковен пејач во 1996 година, каде
што останува активен и денес. Секоја
недела, секој верски празник тој е меѓу верниците како црковен пејач.
Со фотографирање се занимава од
најрана младост откако го купил првиот апарат со „филмови“, како што ни
рече. Тогаш почнал да ги бележи интересните настани околу него и от тогаш
апаратот е негов постојан придружник.
Присутен е на сите настани и случувања во градот и општината, често патува низ Македонија и го „овековечува“
она што во моментот ќе му го сврти
вниманието, без разлика дали е настан или некоја интересна градба, некој цвет, чудно дрво или интересен лик.
Во неговиот компјутер има складирано над 30 илјади фотографии од кои
над 15 илјади се од настаните и случувањата во Пробиштип и околината. Неколку години е учесник на наградниот

конкурс за најубава фотографија што
го распишува општината Пробиштип.
Оваа година Крсто успеа да освои дури две награди. На темата „Мојот град“
освои трета награда, а на слободната
тема ја доби првата награда. Пребарувајќи по неговиот компјутер можев-

СРЕДБА СО МИЛЈАНА ПАВЛОВСКА, НАЈЧИТАНА АВТОРКА ВО СКОПЈЕ

Творењето како блаженство
Итајќи по плоштадот „Македонија“,
блескотот на еден билборд магнетно ми
го привлече погледот. Во истиот миг застанав и наглас прочитав: „Милјана Павловска - најчитан македонски автор“.
Ова ми пробуди емоции и без да се премислам, со изразита доза на љубопитност влегов во продавницата за книги.
Амбиентот ми беше познат: книги наредени и сложени секоја каде што „припаѓа“. Во десниот агол од продавницата,
како за свечен пречек имаше маса со
шише вино обвиено со убава панделка,
а до него букет бели циклами. На синото столче седеше средовечна госпоѓа, а
убавиот декор го дополнуваа и двете млади девојки со книги во рацете, кои чекаа
ред да им се потпише авторката. Тие гласно ја изразија желбата посветата да им
биде назначена за Денот на вљубените.
Значи, ова е „најчитаната авторка“,
си помислив, за веднаш потоа да го слушнам ѕвонливиот пријатен глас „Дали сакате и вам да ви напишам посвета?“
Со задоволство од полицата зедов
книга со убав наслов „Во виното е вистината“ и ја спуштив на масата. Бев
среќна што воспоставив контакт и токму на тој ден ја запознав најчитаната
авторка во мрежата на градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје. Веднаш потоа дознав дека за ваквиот успех таа е добитничка на признанието „Плакета за најчитан автор за возрасни“. Која е Милијана Павловска?
Родена е во 1951 година во гратчето Исток, на Косово, каде што по завршувањето на основното и средното
образование, во Скопје го завршува Филозофскиот факултет, за да потоа се вработи како професорка во една скопска
гимназија. Како авторка се појавува во
повозрасни години со песна посветена
на својата пријателка, а за творењето

ме да видиме добар дел од растежот и
развојот на градот. Токму затоа сите во
градот со право го нарекуваат хроничар на времето и настаните.
Пензионерот Крсто е и голем хуманист. Активен учесник е во советот за
безбедност во сообраќајот при ОВР-

Пробиштип, за што е добитник на врвно признание. Во делот на хуманоста
не може да се одмине крводарителството, од каде што од ОО на Црвениот
крст во Пробиштип има добиено многу признанија, а за 75-то дарување добил и специјална награда. Досега има
дарувано 78 пати крв, а по неговите
стапки тргнува целото негово семејство, сопругата и трите ќерки, за што,
исто така, имаат добиено признание
за хумано семејство.
За крај го прашавме како успева да биде активен во повеќе области. Скромно и срамежливо ни одговори: „Ако човек сака и ако знае да
си го распредели времето, ќе постигне секаде и тоа успешно. Јас често
посакувам денот да трае подолго за
да можам да направам нешто повеќе. Пишувам и поезија за мое задоволство и секогаш барам нешто ново, некоја нова активност што ќе ме
исполни. Жал ми е што не можам и
по ната му да да ру вам крв, би деј ќи
докторите ми рекоа дека е доста со
оглед на моите години и здравствената состојба. Но таму каде што можам да работам нема да застанам.
Тоа им го препорачувам и на моите
колеги-пензионери за да не се чувствуваат осамени и заборавени од
средината“.
М. Здравковска

ЗП-ПРИЛЕП

Промоција на три книги
од д-р Љупчо Попоски

вели дека поодминатата возраст е вистинското време за создавање и постигнување успеси. На поетското милје се
појавува во 2006 година, кога ја добива првата награда на анонимниот конкурс на Друштвото на просветни работници на РМ со песната „Пат“. Истата година, во списанието за литература, уметност и култура „Стремеж“ ибиле објавени 7 песни, а со збирката „Лирски почетоци“ ја освојува третата награда во
2009 година. Од 2010 година, па се до
денес има напишано 13 романи: „Скршени крилја“, „До последен здив“, „Две
и пол сестри“, „Искинат ѓердан“, „На зајдисонце“, „Бура во срцето“, и најновиот роман „Во виното е вистината“, кои
се објавени, а преостанатите чекаат објавување.
- Овие романи се, главно, љубовни.
Многумина од нас не поминуваат доволно време уживајќи во своите победи, независно дали се тоа мали или го-
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леми. Живеам едноставно, со моето семејство кое ми е најголемата инспирација и мотивација. Има ноќи кога не можам да спијам, зашто сум толку возбудена поради денот што доаѓа. Ја пронаоѓам радоста во сешто правам, а пишувањето и творењето ме исполнуваат со
особено блаженство. Среќата е избор.
Јас ја имам - со восхит ја заврши мислата најчитаната писателка.
Покрај творењето, Павловска умее
да се релаксира со добра музика. Признава дека одвреме-навреме има носталгија по црногорските предели, за
што многу често го слуша Љубош - Љубомир Шеваљевиќ. На крајот не заборави да им порача на луѓето, особено
на пензионерите, колку што можат повеќе да бидат расположени, да се смеат и забавуваат, да ги прифаќаат во целост животните искуства и да уживаат
во животот.
Севастија Цветковска-Сотировска

Во деновите кога Друштвото за наука и уметност од Прилеп ја одбележува
45-годишнината од формирањето беа
промовирани три нови книги од поранешниот претседател и сегашен член на
ДНУ, д-р Љупчо Попоски. Книгите од областа на тутунопроизводството ги издаде прилепското ДНУ. Книгите се значајни трудови преку кои авторот студиозно
и аналитично го обработува производството и обработката на тутунот во Прилеп, кој се знае - е град на тутунот отсекогаш и сега.
Професор д-р Љупчо Попоски е роден во 1937 година во Прилеп, каде што
има завршено основно и средно образование, а по дипломирањето на Економскиот факултет во Скопје бил директор во ДИК „Црн бор“, на Фабриката
за цигари во Прилеп и на Институтот за
тутун. Докторирал на Земјоделскиот факултет во Белград на катедрата за агроекономија. Досега објавил 60 стручни
и научни труда и 5 авторски книги од областа на тутунската индустрија. Д-р Љупчо Попоски сега е пензионер и активен
член на ЗП-Прилеп и на ДНУ, а новите
три книги кои ги промовираа д-р Ана Корубин-Алексоска, д-р Цане Котески и др Гордана Мицеска носат наслови „Тутунски комбинат, подем и пад“, „Тутунски атлас“ и „Трудови“. Книгата „Тутун-
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ски комбинат, подем и пад“ е одраз на
долгогодишната работа на д-р Попоски
во тутунската индустрија.
- Бидејќи сме тутунски град, секој би
требало да ја прочита оваа книга - изјави д-р Корубин-Алексоска. Д-р Цане Котески, пак, нагласи дека книгата „Тутунски атлас“ опфаќа 70 држави каде што
се произведува тутунот. Низ осум категории се пренесени сите релевантни податоци и параметри од интерес како што
се разните видови тутун, но и најголемите индустрии за производство на тутун и
цигари во светот - посочи Котески, промовирајќи ја оваа книга на Попоски.
Д-р Гордана Мицеска ја промовираше книгата „Трудови“, при што истакна дека станува збор за збирка која е
дел од богатото работно искуство на авторот во тутунската наука и практика.
- Пренесени се значајни податоци
од производството и обработката на тутунот, како и производството на цигари.
Во книгата се презентирани корисни
истражувања - рече Мицеска.
Авторот д-р Љупчо Попоски изрази
задоволство од тоа што го „држат“ здравјето и мислата за да ги напише сите негови досегашни трудови, а се разбира,
доколку е моќен, здрав и жив, ќе пишува и во иднина, повторно од областа на
тутунопроизводството.
К. Ристески
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