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AКЦЕНТИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РАБОТА НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
I ВОВЕД
Едно од позначајните места во целокупниот општествен, социјален и политички живот
за населението зазема и бројот на корисниците на пензија кој на крајот на 2020 година
изнесува 326.295 корисници или околу 16% од вкупната популација во Републиката.
Најголем број или 279.626 корисници на пензија се здружени во Сојузот на здруженија
на пензионерите на Македонија како најмасовна граѓанска организација преку 53
здруженија на пензионери.
Приоритетна задача на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија е
развојот и унапредувањето на пензионерската организација, со постојано воведување
на нови содржини.
Во Извештајот за работата на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија за
2020 година се содржани поединечни и сеопфатни податоци и образложенија за
остварување на функциите на Сојузот, со концизно образложение на реализираните
активностите, статистички податоци за бројот на корисниците на пензија и просечните
износи на пензииите, финансиското работење, како и кртитички осврт за сработеното
со насока за унапредување на истото.
Работата на Сојузот во 2020 година се одвиваше во услови на пандемија предизвикана
од вирусот ковид 19, заради што многу активности беа одложени, односно редуцирани,
но сосема не изостанаа. Најважно, во 2020 година беше да бидеме одговорни, да се
чуваме себеси и сите околу нас и да си помагаме едни на други. Таа солидарност и
заемност излезе на површина зајакнувајќи ја социјално хуманитарната дејност,
помагајќи им на оние пензионери на кои им беше најпотребна помош.
Во вакви услови СЗПМ храбро и со согласност на здруженија на пензионерите ги
одржаа Регионалните и Републичката ревија на песни, музика и игри, покажувајќи дека
пензионерите може да се соочат со предизвикот ковид 19, па така, едни активности беа
заменети со други и се изработија повеќе проекти кои секој месец беа објавени во
весникот „Пензионер плус”.
За прв пат по препорака на Извршниот одбор на Собранието на СЗПМ во овој извештај
се поместени се позначајни содржини од работата на одделни здруженија на
пензионери кои доставија податоци за нивната работа во 2020 година.
II ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВО 2020 ГОДИНА
1. Следење на остварување на правата од пензиското и инвалидското
осигурување
Материјалната и социјалната положба на корисниците на пензија се одржува и
подобрува преку заштита на стекнатите материјални права со прописите од пензиското
и инвалидското осигурување и преку унапредување и проширување на тие права на
постојните и идните пензионери.
Ова прашање и во 2020 година беше главна преокупација на Сојузот и на
здруженијата на пензионери на Македонија. Исто така и материјално – социјалната
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сигурност на корисниците на пензија се одржува и преку редовно тековно
усогласување на пензиите.
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско
осигурување (“Сл. весник на РМ” бр 275/2019) кој стапи во сила од 1 јануари 2020
година е предвидено пензиите покрај со трошоците на животот да можат дополнително
да се усогласат и со порастот на платите “во случај кога има пораст на минималната
плата во тековната година за повеќе од 15% и пораст на просечната плата во
претходната година за повеќе од 5%”, во процент не повисок од порастот на
просечната плата во претходната година.
Врз основа на споменатиот Закон, пензиите од 1 јануари 2020 година се усогласија за
5% односно линеарно за 722 денари со порастот на платите во претходната година и од
1 јули 2020 година со порастот на индексот на трошоците на животот во Републиката
во периодот јануари – јуни 2020 година во однос на трошоците на животот во периодот
јули – декември 2019 година за 0,6% или вкупно за 5,6%.
Сојузот го следи движењето на економските индикатори кои имаат влијание врз
висината на пензиите и предлага соодветни мерки и активности кои имаат влијание за
подобрување на животниот стандард на корисниците на пензија.
Во 2020 година процентот на зголемувањето на платите на вработените во Републиката
во однос на процентот на порастот на трошоците на животот со кој пораст се
усогласуваат пензиите е значително повисок (пресметано на ниво на полугодие, во
однос на претходното полугодие) и тоа:
Преглед на движење на плати и трошоци по
полугодија
2020 год
01.1.2020

01.7.2020

01.1.2021

7-12/2019/ 1-6/2019
Плати

3,67%

Трошоци

0,00%

Плати

4,05%

Трошоци

0,60%

Плати

3,55%

Трошоци

1,20%

-3,67%

1-6/2020/ 7.12/2019
-3,45%

7.12/2020/ 1.6/.2020
-2,35%

Според напред наведените податоци за растот на платите и трошоците на животот по
полугодија во услови кога платите растат со поголем процент од порастот на
трошоците на животот, неопходно е потребно во формулата за усогласување на
пензиите да се изостави минималната плата, а да остане усогласување со просечната
плата на вработените во Републиката во претходната година. Во таа насока Сојузот
има доставено Информација за материјална и социјална сигурност на корисниците на
пензија со предлози за усогласување на пензиите до Министерството за труд и
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социјална политика, а и во 2021 година ќе продолжи да се ангажира за измена на
законските прописи во делот на усогласување на пензиите.
2. Реализација на средства согласно на Правилникот за учество во обезбедување
финансиски средства за материјална поддршка на здруженија на пензионери –
членки на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија во 2020 година
1.Согласно Правилникот, СЗПМ учествува во обезбедување на финансиските средства
на здруженијата на пензионери кои се домаќини на регионалните ревии на песни,
музика и игри и за оваа намена им додели 40.000 денари на секое здружение или
вкупно 280.000 денари.
2. За поддршка на помалите здруженија за изградба или адаптација на клубови на
пензионери, за адаптација на работни простории, за одбележување значајни настани и
отворање потстраница во страницата на Сојузот, беа доделени средства на Здружение
на пензионери Богданци за отворање Клуб на пензионери средства во износ од 40.000
денари, на Здружението на пензионери Дојран за опремување на клубовите на
пензионери средства во износ од 20.000 денари, на Здружението на пензионери Ново
Село за реновирање клуб на пензионери средства во износ од 40.000 денари и на
Здружението на пензионери Демир Капија за отварање на клуб на пензионери средства
во износ од 40.000 денари или вкупно за ова намена се доделени средства во износ од
140.000 денари
Вкупно по сите основи Сојузот додели материјална поддршка во износ од 420.000
денари.
Спортските активности во 2020 година беа одложени, поради пандемијата, со оценка
на поголем број здруженија на пензионери дека е ризично тие се одржат и покрај
насоките на Сојузот за редуцирани изведби на спортските дисциплини. Мислењата на
здруженија на пензионерите ќе бидат позитивно искуство спортските дисциплини во
2021 година уште повеќе да бидат ограничени за да се спречи масовноста како ризик
за здравјето на пензионерите.
Но, затоа пак во текот на 2020 година се реализираа нови проекти во интерес на
корисниците на пензија и тоа:
1) Се воведе слободна телефонска линија во Сојузот “Ало пензионерски прашања” на
која линија корисниците на пензија можат да се јават секој вторник и четврток од 10 до
12 часот и да постават прашања од здравствен, психофизички и социјален аспект и
прашања од остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување, а за
одговори на овие прашања се ангажирани стручни лица. За воведување на оваа линија
Сојузот доби финансика поддршка од Шпаркасе банка, во износ од 30.848 денари
2) Се подготви “Прирачник за работа на компјутери и интернет” за возрасни и истиот
беше доставен до сите здруженија, со цел и пензионерите да бидат едуцирани за
користење интернет, електронско плаќање на сметки, подигање на готовина и други
потреби.За подготвување на Прирачникот Сојузот доби финансиска поддршка од
Комерцијална банка во износ од 61.000 денари.
3) Проект - Стекнување со Статус од јавен интерес на СЗПМ
4) Поведување иницијатива за изменување и дополнување на членот 105 од Законот за
здруженија и фондации.
5) Поведување иницијатива за изменување и дополнување на Законот за здравствено
осигурување и друго.
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3. Правилник за финансиска поддршка за поттикнување на издавачка дејност и
творештво
Со цел поттикнување на издавачката дејност и творештвото, а заради исполнување на
развојот и творештвото во третата животна доба, чување и афирмирање на
материјалното, духовното и културното наследство, СЗПМ и ова година објави оглас
за финансиска поддршка на издавачката дејност и творештво .
На огласот во 2020 година се јавија 32 кандидати, од кои Повремената комисија за
информирање и издаваштво даде поддршка на 16 автори, согласно утврдените
критериуми со Правилникот за доделување финансиска поддршка на издавачката
дејност и творештвото и тоа:
-

,”Психологија на стареењето” од Олга Мурџева Шкариќ, “Книга за тебе Рацине” од
Олга Новачева, “Книга доајени на Физичката култура” од Јордан Михајловски, “Мојот
живот Моја судбина” од Милијана Павловска, Стихозбирка „Сајбер против исконот”
од Јован Мазгански, поезија“Љубов, песни и солзи” од Олга Ѓоргиева, стихозбирки
“Заедно до” од Снежана Пановска и ”Признавам” од Лазаринка Трендовска , “Записи
од мојот живот” од Тодор Илиев, Монографии од Иван Глигоров, и од Павлинка
Кошовец, изложби од Петар Ставрев, Атанас Ристески, Снежана Лазаревска и Благојка
Филипчева и други.
Финансиската поддршка за годишните проекти изнесува 200.000 денари кои беа
планирани со Финансискиот план на Сојузот за 2020 година. Комисијата се определила
за квалитетни дела и за автори кои прв пат добиваат подршка од СЗПМ, за
потикнување и развој на духовното творење на пензионерите особено значајно во
услови на пандемијата.
4. Старски и пензионерски домови
Во 2020 година постојана грижа на Сојузот на здруженија на пензионерите на
Македонија е институционално и вонинституционално сместување на корисниците на
пензија, бидејќи бројот на барателите расте, а не се градат нови државни домови,
додека приватните домови се прескапи за пензионерите со просечни и пониски пензии.
Со цел да се согледаат расположивите капацитети за сместување на корисниците на
пензија, Комисијата за старски односно пензионерски домови и стандард во текот на
2020 година изврши увид на расположливите државни и приватни сместувачки
капацитети за стари лица и прибави податоци за тоа кој управува со домовите, какви се
условите за живеење, услови за прием во домовите, бројот на леглата, цените на
сместување, исхрана, здравствена заштита и друго, и подготви Информација за
состојбите и функционирањето на старските и пензионерските домови. Информацијата
се достави до Министерството за труд и социјална политика и до Владата на РС
Македонија како придонес за решавањето на ова значајно прашање за социјално
домување на пензионерите.
Исто така, врз основа на Информацијата се поведе Иницијатива за изменување и
дополнување на членот 105 од Законот за здруженија и фондации со кој се предлага
пензионерските домови изградени во здруженијата на пензионери од средствата за
станбена изградба на пензионерите во период од 1963 до 1990 година издвоени од
придонесот за пензиското и инвалидското осигурување при поранешната Самоуправна
интересна заедница, односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија, се отстапат во сопственост на здруженија на пезионерите.
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Имајќи предвид дека во Републиката има многу малку државни старски домови во кои
цените за сместување стари лица одговараат на пензионерскиот стандард, а цените на
приватните старски домови се многу високи, Сојузот и здруженијата на пензионери
предлагаат Владата на Република Северна Македонија да донесе Програма за
социјално домување на пензионерите со приоритет на изградба на државни старски
домови.
Се препорачува здруженијата на пензионери да бидат поактивни при донесувањето на
буџетите на општините и да се наметнат со барања да се предвидат средства во
буџетите за тековни и инвестициони активности во пензионерските домови, како
обврска која произлегува од членот 22 од Законот за локална самоуправа.
5. Ревии на песна, музика и игри
Во 2020 година регионалните фолклорни ревии на песна, музика и игри се одржаа во
специфични услови заради пандемијата предизвикана од вирусот ковид 19.
Во настанати вонредни услови предизвикани од вирусот ковид 19, а со цел да не се
прекине традицијата на овие настани и да се обезбеди квалитетен и содржаен живот на
членството до здруженијата на пензионерите се доставија Предлог-Насоки за
одржување на регионалните и републичката ревија на песни, музика и игри,
приспособени на новонастанатите услови со цел да нема масовност, да нема хорови, да
се одржат на отворено, да се почитуваат пропишаните протоколи од надлежните
органи.
По доставените насоки здруженијата дадоа свои мислења кои главно се согласија да се
одржат ревиите во изменети редуцирани услови. Мислењата на здруженијата беа
разгледани од страна на Комисијата за културен забавен живот на петтата седница
одржана на 4. 9.2020 година.
Регионалните ревии се одржаа во текот на септември 2020 година, а сите здруженија на
пензионери – домаќини на ревиите се приспособијаспрема условите и препораките
пропишани за одржување на такви манифестации, во многу специфични услови, во
несекојдневен амбиент.
Во оваа година фолкорните регионални ревии се одржаа во 7 региони и тоа Првата
фолклорна ревија се одржа на 22.9.2020 година каде што за домаќин беше определен
ЗП Лозово, Втората фолклорна ревија се одржа на 23. 9.2020 година, а домаќин беше
ЗП Велес, Третата на 24. 9.2020 година , а домаќин беше ЗП Македонска Каменица,
Четвртата на 25.9.2020 година, домаќин беше ЗП Демир Хисар, Петата се одржа на
29.9.2020 година во Спортскиот рекреативен центар Сарај, а домаќин беше ЗП Сарај ,
Шестата на 30. 9. 2020 година исто така во Спортскиот рекреативен центар Сарај, а
домаќин беше ЗП Карпош, Седмата фолклорна ревија се одржа на 1.10.2020 година
каде што домаќин беше ЗП Чаир.
Регионалните ревии беа можност да се сретнат претставници на пензионерите од 39
здруженија и во специфични услови да излезат од своите домови и да ја остварат
мисијата за зачувување на нашиот национален фолклор и традиција.
По завршувањето на фолклорните регионални ревии на песна, музика и игри се одржа
10 јубилејна републичка фолклорна ревија на песни, музика и игри на 15.10.2020
година во Скопје во ресторанот “Ритуал” во сала со отворн покрив.
За успешноста на ревиите посебно се ангажираше Комисијата за културно - забавен
живот, а учествуваше и во подготовките.
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6. Спорт и спортски натпревари
На почетокот на годината Комисијата за спорт и спортски натпревари подготви измени
и дополнувања на Правилникот за спорт и спортски натпревари, со кои се изврши
дополнување и допрецизирање на одредени решенија, со цел да се обезбеди сигурност,
рационалност, ефикасност, подабар квалитет и динамика во спроведувањето на
спортските натпревари на пензионерите.
Заради подобрување на квалитетот на спортските натпревари правилата и
пропозициите во Правилникот се извршија измени, приспособени и надоградени на
потребите на спортистите, во случајот спортисти од третата доба имајќи ги предвид
нивните психофизички способности.
Комисијата во 2020 година одржа три седници на кои покрај измените на Правилникот
предмет на разгледување беа Предлог – насоките за одржување на спортски
натпревари во 2020 година, доставени од Сојузот. По овие насоки свои предлози и
сугестии дадоа голем број здруженија со препорака да се одложи одржувањето на
спортските натпревари во 2020 година.
7. Здравствената заштита на корисниците на пензија
Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија континуирано се грижи за
подобро здравје, поквалитетен и достоинствен живот на пензионерите во нашата земја
и за нивно здраво старење.
За остварување на овие цели Сојузот и во 2020 година достави барање до
Министерството за здравство за подобрување на здравствената заштита и
здравственото осигурување на пензионерите со следните предлози:
- Ослободување на пензионерите од целосна партиципација за користење на
здравствените услуги, а до остварување на целосно укинување на партиципацијата да
се ослободат од партиципација пензионерите кои имаат пензија до 17.000 денари.
- Користење на здравствени услуги во приватните здравствени установи со признавање
на разликата на трошоците од цената на јавните до приватните здравствени установи.
- Ажурирање на позитивната листа на лекови отворање на геријатриски центри во
рамките на болниците и други активности со промена на односот кон старите лица.
- Со цел да се обезбеди нега на болен родител – член на семејството се поведе
иницијатива за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување со
создавање правен основ, децата да можат да користат боледување за нега на родител,
најмногу до 30 дена.
8. Закон за пензионерско организирање
Во 2020 година, требаше да продолжат заложбите на Сојузот за донесување на
Законот за пензионерско организирање, кој е особено значаен за пензионерската
организација. За таа цел Законот за пензионерско организирање повторно е доставен до
Министерството за труд и социјална политика, но заради пандемијата оваа активност
изостана.
9. Координативно тело на активи на пензионерки
Во оваа година Координативното тело на активите на пензионерките во услови на
пандемијата беа на висина на својата задача преку активностите кои ги презедоа.
Активите на пензионерките со своите активности во здруженијата особено се покажаа
со хуманитарните активности од доделување маски, дезинфекциони средства до

7

доделување пакети и парични средства на корисниците на пензија со ниски пензиски
примања.
Активите на пензионерките во 2020 година одржаа две седници на кои акцент се даде и
на воведување на Пензионерска социјална карта во здруженијата заради обезбедување
на податоци за сите корисници на пензија, членови на здруженијата на пензионери што
е тесно поврзано со волонтерската активност која ја практикуваат жените активистки.
10. Функционирање на клубовите на пензионери
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија се грижи за подобрување на
условите за живеење на пензионерите со цел создавање услови за подостоинствен
живот и нивна социјална интеграција.
За таа цел Сојузот ги потикнува здруженијата на пензионери да создадат услови за
дружење на пензионерите преку отварање на клубови за дневен престој на
пензионерите, каде што пензионерите ќе можат да го поминуват своето слободно
време, како и спроведување на одредени активности и забава. Во таа насока Сојузот
дава материјална поддршка на помалите здруженија кои отвараат или опремуваат
клубови на пензионери.
Со цел да се согледа состојбата на расположливите капацитети со клубови на
пензионери во 2020 година Комисијата за здравство и социјална политика прибра
податоци од здруженијата на пензионерите преку анкетен лист со податоци за бројот
на клубови, ограноци, управување, служење на безалкохолни пијалаци.
Врз основа на прибраните податоци се подготви Информација за состојбите на
клубовите во здруженија на пензионерите и се констатира дека 23 здруженија на
пензионери располагаат со 1 клуб на пензионери и повеќе ограноци (освен ЗП ОВР и
ЗП Вевчани кои немаат ограноци) а 28 здруженија располагаат со повеќе клубови на
пензионери и ограноци а само две здруженија немат клуб за пензионери (ЗП Воени
пензионери и ЗП Демир Капија, при што ЗП Демир Капија во текот на 2020 година
отвори клуб за пензионери).
Денес во здруженијата на пензионери има 177 клуба и 487 ограноци. Факт е дека таму
каде што има клубови за пензионери има и активно стареење. Остварувањето на
активно живеење е една од основните цели утврдена со статутите на здруженијата. Во
врска со грижата на стари лица значајна улога имат и општините во обезбедување
активно и здраво и социјализирано стареење.
III Статистички податоци
1.Број членови во сојузи
Најголем број членови членки на здруженија има Сојузот на здруженија на
пензионерите од 279.626 членови, додека трите сојузи на здруженијата со корисници
на инвалидска пензија имаат 27.317 членови.
Во рамките на здруженијата членки на Сојузот, најголем број на членови имаат
здруженијата Битола од 19.333, Куманово од 15.182, Прилеп од 14.838, Тетово од
13.399, Кисела Вода од14.151, Гази Баба од 13.064 и Струмица од 11.307.
Бројот на членовите во здруженијата е директно зависен од бројот на корисниците на
пензија, со оглед на фактот што корисниците на пензија при остварување право на
пензија се изјаснуваат дали се согласни да им се задржуваат дел од пензијата за
солидарни средства и членарина.
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2. Просечни пензии
Во 2020 година согласно со Законот за пензиско и инвалидско осигурување пензиите
се усогласија од 1 јануари со пораст на платите линеарно за 722 денари за сите
корисници на пензија или за 5% и од 1 јули 2020 година со движењето на индексот на
трошоците на животот, според објавени статистички податоци од страна на Државниот
завод за статистика за 0,6%.
Со извршеното усогласување на пензиите просечната пензија изнесува 15.483 денари и
истата во споредба со исплатената пензија во 2019 година од 14.602 денари е повисока
за 6,03%. Од 1 јануари 2021 година донесена е одлука за зголемување на пензиите за
1,2% согласно порастот на трошоците на животот во второто полугодие од 2020 година
во однос на првото полугодие од 2020 година.
IV. АКТИВНОСТИ НА РЕГИСТРИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СОЛИДАРНИ
СРЕДСТВА И ЧЛЕНАРИНА
Согласно со одлуката на сојузите, односно на Одборот на регистрираната организација
висината на посмртната помош изнесува 30.000 денари.
Во 2020 година не се покриваа целосно исплатените средства со издвоените средства за
посмртна помош. Ова е заради тоа што споредено со 2019 година (14.907 починати) во
оваа година поради пандемијата од ковид 19 починатите корисници на пензија се
зголемија и изнесуваат 15.530 корисници што е повеќе за 623 корисници.
Поради вака зголемениот број барања за посмртна помош, средствата од солидарниот
фонд издвоени на посебна сметка за оваа намена целосно се исцрпија и на крајот на
годината имаше неисплатени 1.470 барања. Од овој број со првата исплата во јануари
се исплатија 130 барања.
За распоред на членарината според членството на секое здружение, Регистрираната
организација води евиденција за членството, според податоци добиени од Фондот.
Соработката за размена на податоци со Фондот и Сојузот продолжи, така што во јули
2020 година добиено е ЦД од Фондот со податоци за членството заклучно со јуни 2020
година. Податоците од страна на Сојузот се шифрирани и сега има расположиви
податоци заклучно со 30.6.2020 година за бројот на корисниците на пензија според
местото на живеење, како основа за исплата на членарината според бројот на
членовите во здруженијата.
Покрај обработката на податоците, Одборот на регистрираната организација во текот
на годината одржа три седници (трета, четврта и петта) на кои беа донесени повеќе
значајни одлуки.
V ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА СОЈУЗОТ
Со Финансискиот план на Сојузот за 2020 година, за остварување на програмските
цели утврдени со Програмата за работа за 2020 година, беше планирано финансиското
работење да се оствари со вкупни приходи и расходи во износ од 9.440.000 денари.
Меѓутоа, поради присуството на вирусот ковид 19 одредени активности се извршуваа
во намален обем, приспособени на протоколите пропишани од надлежните органи, а
одредени активности кои не можеа да се извршат беа заменети со други активности,
додека спортските активности не се извршија.
Вкупните приходи во 2020 година се остварија во износ од 9.007.610 денари, што е
приближно на остварените тековни приходи во 2019 година, што се должи на
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редовната исплата на пензиите од страна на Фондот на ПИОМ и редовно доставување
на членарината.
Главен и основен извор на Сојузот се приходите од членарината кои се остварија во
износ од 8.400.642 денари или 93,26% во однос на вкупните приходи, додека од сите
останати други приходи се остварени средства во износ од 606.968 денари или 6,74%.
Расходите на Сојузот се однесуваат на функционални расходи во износ од 3.139.181
денари со учество од 52,47%, инелектуални услуги 1.298.334 денари или 21,71% и
други расходи 1.545.168 денари или 25,83%.
VI ИНФОРМИРАЊЕ
Во 2020 година, Сојузот посвети посебно внимание на информирањето со цел
задоволување на барањата на корисниците на пензија заради нивно информирање за
постигнатите резултати и тековните активности на Сојузот и на здруженијата, а
работата се разликуваше во извесна мера заради пандемијата на ковид 19. Но и покрај
тоа беа одбележани сите активности на Сојузот и на 53 здруженија. Беа покриени 18тите регионални ревии во седум региони и 10-тата Републичка ревија на песни, музика
и игри.
Оваа година не се одржа Фестивалот на трета животна доба во Љубљана, немаше
спортски натпревари, пикници, екскурзии и друго, но затоа имаше зголемени
хуманитарни активности.
Во текот на годината продолжи издавањето на весникот “Пензионер плус”, кој
излегуваше редовно на крајот на секој месец, а излегоа вкупно 11 броја, од кои 1
двоброј. Редовно излегуваше и една страница на пензионери во “КОХА” на албански
јазик. Весникот излегуваше и покрај ограничувањата заради пандемијата.
Информирањето на пензионерите и јавноста во земјата, но и надвор од границите на
Република Македонија, беше и преку Web страницата на СЗПМ. На Web страницата
www.szpm.org.mk редовно се објавуваше секој број на весникот, и Билтенот на
ревиите на песна, музика и игри на републичко и на регионално ниво.
Посебен проект во 2020 година беше слободната линија ”Ало пензионерски прашања”
во кои се вклучи Комисијата за информирање..
Комисијата за информирање заедно со раководните луѓе во СЗПМ, правеше големи
напори за зголемување на комуникацијата со јавните медиуми во нашата земја за
обезбедување поголема застапеност на погледите и ставовите на Сојузот и на
здруженијата за актуелните пензионерски прашања во нивните објавени содржини и
емисии во електронските медиуми.
VII РАБОТА НА ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА НА СЗПМ ВО 2020 ГОДИНА
Седниците на органите и телата на СЗПМ во 2020 година беа планирани врз основа на
Програмата за работа на Сојузот, актуелните потреби и прашања кои ги ставаа во
движење здруженијата и членовите на соодветните органи и тела.
1.Седници на Собрание на СЗПМ: Собранието на Сојузот во 2020 година одржа две
седници.
2.Седници на Извршниот одбор и тоа: Извршниот одбор на Сојузот во текот на 2020
година одржа десет седници. Заради пандемијата една третина од седниците беа по
телефон.
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3.Седници на Надзорен одбор: Во календарската 2020 година, Надзорниот одбор
одржа четири седници од кои една седница се одржа со физичко присуство, а додека
останатите три седници се одржаа телефонски, поради пандемијата.
4. Работа на комисиите и други работни тела на СЗПМ: Седниците на комисиите и
другите работни тела се одржуваа според нивната Програма по потреба или по барање
на претседателите на тие тела. Активноста на комисиите беше поддржана со
планирани финансиски средства.
Статутарната комисија на Собранието на Сојузот во 2020 година одржа една седница
на 30 јули 2020 година.
Правно - економски форум во текот на 2020 година одржа три седници.
VIII АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ
На третата седница на Собранието на Сојузот на здруженија на пензионерите на
Македонија одржана на 10. 7.2020 година се донесе заклучок во Годишниот извештај
на Сојузот да се содржат позначајни активности на здруженијата на пензионери.
Начелно може да се констатира дека работата на здруженијата на пензионери членки
на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија во 2020 година во услови на
пандемија главно беше насочена во реализација на хуманитарни активности,
организирање на регионалните ревии и реновирање на работните простории, клубови
на пензионери и пензионерски домови.
КОНСТАТАЦИИ И ЗАКЛУЧОЦИ
1. Активностите во Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија во 2020 година
одвиваа во тешки услови на постоење на пандемијата Ковид19
2. Во 2020 година одредени активности беа одложени односно заменети со други
активности – проекти во интерес на корисниците на пензија
3. Во 2020 година СЗПМ максимално се ангажираше активностите во Сојузот и
здруженијата на пензионери да се одвиваат соодветно на условите од пандемијата
покажувајќи одговорен однос на дејствување
4. Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија како вршител на
административните работи за Регистрираната организација за солидарен фонд и
чланарина постигна значителни резултати во уточнување на податоците на членовите
во Здруженијата на пензионерите.
5. Во 2020 година Сојузот редовно ја дозначуваше чланарината до здруженијата и
Сојузите на инвалидски пензионери.
6. Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија се подготвува за спроведување на
активности адекватни на условите, а промените во секојдневниот живот стануваат
неопходни.
Врз основа на изнесеното во Извештајот за работата на Сојузот кој системски и
комплетно ги прикажува остварувањето на сите значајни функции се предлага
Извршниот одбор да го даде позитивно мислење за работата на Сојузот и неговите
органи и тела.
Скопје, јули 2021 година

Собрание на СЗПМ

