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                                                                И З В Е Ш Т А Ј  
на  Здружението  на  пензионери „Куманово“-Куманово  и  неговите  органи   за  2015  година 
 

С О Б Р А Н И Е   Н А    З Д Р У Ж Е Н И Е 
Првата  редовна  седница  на  Собранието  на ЗП е одржана  на  26 февруари 2015 година 
.Членовите  на овој  најзначаен  орган ги  разгледаа  и усвоија Годишните  сметки на ЗП  и на 
Солидарниот  фонд  за 2014 година . Констатирано е дека и приходниот  и расходниот  дел на 
финансовите планови  се остварени во рамките на  плановите. Остварени се заштеди во износ од 
387.281 денар ,како  и во претходните три години . На  седницата се разгледани изборните 
активности за избор на нови раководства .Воедно, Собранието им даде едногласна поддршка за 
продолжување на мандатот на раководството на СЗПМ . Втората седница се одржа на 18 март 
2015 година ,со новоизбраните претставници на Собранието. Всушност , извршено е  
конституирање на  овој орган, по што е извршен  избор на членови  на Извршниот  и Надзорниот  
одбор  и на Одборот за статут  и  правни  прашања . На седницата се избрани носителите на 
одговорни  функции , односно им беше  дадена доверба на досегашните  раководители .Според  
Статутарните  одредби  до  крајот  на  декември 2015 година ,Собранието  ќе одржи  трета  
седница .На дневен  ред  ќе се постави  Предлогот  за  изменување и  дополнување  на Статутот  на 
Здружението . Во  фокусот  на вниманието  на  членовите  на  Собранието  ќе  се  најдат  
финансовите  планови  на  Здружението и  на  Солидарниот  фонд   за дина .  
 

АКТИВНОСТИ   НА   ИЗВРШЕН   ОДБОР 
Извршниот  одбор  на  Собранието  на  ЗП  одржа  6  седници .Во функција  на подготовка  на  
материјалите ,што  ги  разгледуваше  Собранието ,Извршниот  одбор  претходно  ги  разгледуваше  
и  упатуваше  на  разгледување  од  највисокиот  собраниски  дом , и тоа  :  
 -годишните  сметки  на  Здружението  и  на  Солидарниот  фонд   за  
2014  година ; 
 -финансовите  планови  на  Здружението  и  на  СФ за  2015  година;  
 -спроведувањето  на  изборите  за  избор  на  нови  органи  во  ограноците  и на собранието  
и  неговите  органи .  
На  седниците  овој  озвршно -оперативен  орган  постави  на  разгледување  широк  спектар  на  
прашања  од  областа  на  здравствено -социјалните  и  хуманитарни  прашања , од   културно - 
уметничкото  творештво  на  пензионерите ,спортскиот  живот ,одморите ,рекреативните  движења 
, информирањето и  издавачката  дејност , како  и од  работата  на  постојните  центри  за  дневен  
престој  на пензионерите.Значајно  внимание беше  посветено  и на работата  на  пензионерските  
ограноци. Одржани  седве  работни  седници  со  претседателите на  ограноците . Од  тоа, на 
првата,се  дадени  упатства  за  водење на  јавната  расправа  за  Предлог -Одлуката за  изменување  
и  дополнување на Статутот  на  СЗПМ ,додека  на  втората  е договорена  рамковната  програма  
за  водење  дискусија  за Предлог -Статутот  на  Здружението  на пензионерите. На  седницата  во  
јуни , исто  така , на  претседателите  им  е поделен  примерокот  програмски  насоки  за  работа  
на  ограноците , во  функција  на нивно  подобро  функционирање .  Како  во  претходните  четири  
години  така  и  во  2015  -та  продолжија   активностите  за  проширување  мрежата  за  отварање  
центри  за   дневен  престој  на  пензионери . Така , во  о.г.  се  отворени  центри  во  ограноците   
„ 11 Ноември “  Љубодраг и  „ Гоце Делчев “ . Со  тоа  бројот , е зголемен  на тринаесет  дневни  
центри . Отворањето   на  Центарот  во „Гоце  Делчев “  беше  вистински  празник . Така , во  
присуство  на над  60 -на  пензионери , се  одржа  пригодна  културно -уметничка   програма  со  
настап  на  солисти  и  дуети  и поети  на  КУД  „ Ѓоко  Симоновски“. Исто  така , е  одржан  
двомеч  меѓу  шахистите  од  „Гоце  Делчев “  и  „ Тоде  Мендол “ . 
 Со  програмските  активности  во  здравствено -социјалниот  и хуманитарниот  сегмент  
најголемо  внимание  беше  посветено  на  доделување   помош  на  болни  пензионери  кај  кои  
болеста  оставила  потешки  последици  по  здравјето, потоа  во  одржување  предавања  за  
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едукација  на  пензионерите  од  областа  на  здравството , спроведување   акции  за  мерење  
протисок  и  ниво  на  шеќер  во  крвта. За  помош  на  болни  се  доделени   910.000  денари  на  
186  пензионери . Посебен  интерес  имаше  за  одржување  предавања . Во  овој  период  се 
проследени  предавања  за  болести  на  големите   крвни  садови , како  и  шеќерна  болест . Од  
година  до  година , се  зголемува  интересот  за посета  на термални  бањи  за  користење  бањски  
одмор  и  лекување .Така , со  погодностите  што  ги  дава  Здружението ,во  2015 година бањски  
одмор  користеа   126   пензионери  зошто  се  исплатени  296.900 денари . 
Во  сегментот на  културно -уметничкото  творештво се  постигнати  извонредни резултати  во  
презентирањето на фолкорот , хорското  пеење, музиката , поезијата  и  во  драмското  творештво . 
Презентенти  на  овие  творечки  постигнувања  се членовите  на  КУД „Ѓоко  Симоновски “ , 
предводени  од  Комисијата  за  културно -уметнички  самодејности. Во  текот  на  годината  се  
приредени  34 јавни  настапи , како во  Куманово, во  нашава  Република  и  три  во  соседна  
Србија. Голем  успех оствари  Драмската  работилница , со  прикажувањето на  комедијата  
„Сомнително  лице “ . Ова дело  е  прикажано  2  пати  во  Куманово ,и  по еднаш  во  Кочани , 
Крива  Паланка ,Ѓорче  Петров  во  Скопје и  на  побратимците  во  Врање . Според  програма, за  
информирање  и  издавачка  дејност , во  2015 година  се  издадени  два  броја  „ Пензионерски  
информатор “ на  Македонски и Албански  јазик . Во  исто  време  се  дистрибуирани  во  
ограноците  1440  примероци  „ Пензионер  плус “ (со страница и на  Албански ) , како  и  960  
примероци  „ Пензионерски  видици “ , што  се објавени  како  сепарат во  весникот  „ Нова  
Македонија “ . За  разлика  од  поранешните  години , во  2015 година  многу  обилно  беа   
користени  електронските  и  печатени  медиуми , како  и  повеќе  информативни   портали . За  
тековните  активности  во  Здружението  , редовни  информации беа  пласирани  преку  
пензионерските  центри  (клубови ) , како  и  плакати , соопштенија , огласи  и сл . Овој  богат  
арсенал  на  информации го  дополнуваме  со  издавањето  на  Монографија  „ Две  децении  
пензионерско  спортување “ .Во  остварувањето  на програмските  задачи  на  Здружението  
активно суделуваше  и  Активот  на  пензионерки . Најзначајното  за  наведување е  
Републичката  забавно - музичка  средба  на  активи  на  пензионерки ,која  прераснува  во  
Меѓународна . Богатата  лепеза  ја  дополнува  одржувањето  едукативно  здравствени  предавања , 
хуманитарни  активности , учество  во  прослави , приредби , средби  на  активи  во  нашава  
држава , како  во  „ Гази  Баба “ Скопје , Кратово , Велес , Прилеп , Свети  Николе  и  Пробиштип .  
Целата  2015  година  беше     многу  богата  со  спортски  настани .За  паметење   ќе  останат  
настапите  на  јубилејните  дваесетите  спортски  игри  на  Републичко  ниво , каде  е  освоено  
второто  место , на  Регионалниот  натпревар  во  Ранковце  , со  освоени  13  први  места .На  ниво  
на ЗПК  е  одржан   20-ти  спортски  натпревар , со  учество  на  136  пензионери  спортисти . Во  
Скопје   е  одржан  тримеч  со  пензионери  од  збратимените   здруженија : Воени  пензионери  и 
„Гази  Баба“  од  Скопје  и  Куманово . Во  Прилеп  е  одржан  двомеч  меѓу  градовите  првоборци  
.Многу  е долг  списокот  на  други  турнири  , како  и  редовни  тренинзи  во  сите  спортски  
дисциплини  во  функција  на  подготовка  за  официјалните  натпревари .  
И  во  2015  година  кај  нашите  пензионери  најомилени  беа  организираните  излети  во  
природа , со посета  на  познати   културно - историски   споменици , рекреативни  центри , 
манастири  и  цркви. Собраните  податоци  говорат  дека  во  текот  на  годината   се  организирани  
14  екскурзии  со  1880  учесници . Здружението  беше  домаќин  на  излетот  „Еко  Хепенинг “ во  
Пелинце, кој  прераснува  во  Меѓународна  средба  на  пензионери . 
Стручната  служба  на  ЗП  претставува  значајна  административно  -техничка  алка  во  
остварувањето  на  задачите  . Многу  е  широко  листата  на  остварени  обврски . Од  
позначајните  ги  наведуваме   книговотствено  -благајничките  , солидарниот  фонд  , парична  
помош  на   болни  пензионери , подготовка  и  изведување  излети  , одржување  на  центри  за  
дневен  престој  на  пензионери  , подготовка   на  седници  на  органите  на  Собранието  и на  
помошните  тела  на  Извршниот  одбор  на  Собранието  .                           
Декември  2015 година      


