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СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА 
МАКЕДОНИЈА 

 
 
 
 
 

З А П И С Н И К 
од тринаесетата (13) седница на Извршниот одбор  

на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија 
одржана на 18 јули 2017 година 

 
 На 18.07.2017 година, се одржа XIII. седница на Извршниот одбор на 
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија со почеток во 10 
часот, во просториите на СЗПМ на бул. Кочо Рацин бр. 14 во Скопје. Со 
седницата раководеше претседателот на Извршниот одбор и претседател 
на СЗПМ, Драги Аргировски. На седницата присуствуваа 18 членови. Од 
седницата отсуствуваа: Крсте Ангеловски (поради здравствени проблеми), 
Ментор Ќоку (користи одмор во Струга) и Данче Даскаловска (поради 
болест на сопругот). Присутен беше и претседателот на Собранието на 
СЗПМ, Бесник Поцеста. 
 На седницата беше предложен следниот 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

Усвојување на записникот од 12. седница на Извршниот одбор на 
Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, одржана на 
15.06.2017 година. 

 
1. Информирање за реализација на Програмата за работа на СЗПМ за 

2017 година со став за натамошните активности во врска со Законот 
за пензионерско организирање. 

2. Информирање за одржаните регионални спортски игри и 
подготовките за Републичките спортски игри во Кочани – 2017 год. 

3. Информирање во врска со неоснованите напади на СЗПМ од 
Партијата на обединети пензионери и граѓани на Македонија. 

4. Разно. 
 

Дневниот ред беше едногласно усвоен. 
 
Претседателот Аргировски отвори дискусија по Записникот од 12-та 

седница на ИО на СЗПМ и бидејќи никој не се јави за збор го стави на 
гласање. Записникот од 12-та седница беше едногласно усвоен без 
забелешки.  

 
Потоа работата на седницата се одвиваше според точките од 

усвоениот дневен ред. 
 

Точка 1. Информирање за реализација на Програмата за работа 
на СЗПМ за 2017 година со став за натамошните активности во 
врска со Законот за пензионерско организирање. 
Информирањето го изнесе претседателот на СЗПМ, Драги 

Аргировски, при што истакна дека главните планирани активности се 
реализирани веќе околу 80 проценти особено успешно се завршени 
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ревиите и регионалните спортски натпревари. Тој посебно ја нагласи 
потребата за актуелизирање на иницијативата за подготовка и донесување 
Закон за пензионерско организирање. Тој посочи дека врз основа на 
одлука која треба да се донесе на оваа седница ќе се формира работна 
група со задача за ревидирање на првично припремениот текст. Потоа 
текстот ќе биде даден на усогласување од Правно-економскиот форум и ќе 
оди на широка расправа во здруженијата членки на СЗПМ, а кога ќе се 
направи финален предлог-текст, ќе биде доставен до надлежните државни 
институции за разгледување и донесување. 

Дискусии по оваа точка: 
-Ѓорги Серафимов: се заложи кога иницијативниот предлог Закон ќе се 
усогласи од Правно-економскиот форум да биде доставен на 
разгледување до сите извршни одбори на здруженијата членки на СЗПМ. 
-Мирко Макрешански: ја поддржува одлуката за ревизија на првичниот 
текст и за широка расправа во здруженијата по ревидиран и усогласен 
текст за Закон. Тој предложи оваа задача да се заврши најдоцна до крајот 
на 2017 година. Во врска со степенот на усогласеноста на статутите на 
здруженијата со Статутот на СЗПМ и на работата на органите согласно 
препораките и насоките од СЗПМ (за финансиско работење и др.) 
предлага да се побараат детални известувања од извршните одбори на 
здруженијата. Посебно зборуваше за потребата во сите активности на 
здруженијата и СЗПМ да бидат нагласено застапени еколошки мерки, за 
што треба повеќе да се објавува и во пензионерските гласила. Апелира 
пензионерите масовно да учествуваат во сите активности на локално ниво 
за еколошка заштита на средината (почвата, водата воздухот и урбаните 
простори). Во извештаите да бидат прецизирани податоците за дадената 
хуманитарна помош на населението при несреќите и катастрофите. 

Потоа се пристапи кон гласање: 
- Информацијата е едногласно усвоена; 
- Едногласно е усвоен предлогот да се обнови иницијативата и 

активностите за Законот за пензиско организирање; 
- Едногласно е формирана Комисија за ревизија и подготовка 

текст по иницијативата за донесување Закон за пензионерско 
организирање во состав: Станка Трајкова за претседател и 
членови: Илија Адамоски, Ментор Ќоку, Фиданчо Стоев и 
Светолик Николов.  

  
Точка 2. Информирање за одржаните регионални спортски 
натпревари и подготовките за Републичките спортски игри во 
Кочани – 2017 година. 
Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, истакна дека 

регионалните спортски натпревари се одржани според планот и на високо 
организациско и спортско ниво. Појавен е технички проблем во Третиот 
регион за време на натпреварите во Ресен, за кој на лице место решавала 
Регионалната комисија по приговор од ЗП Крушево, а во врска со 
толкување на прописно или непрописно учество на еден натпреварувач од 
ЗП Прилеп. За ова прашање во втор степен ќе решава Републичката 
комисија за спорт при ИО на СЗПМ. 
-Ѓорѓи Серафимов: како претседател на ЗП Кочани, кое ќе биде домаќин 
на Републичките пензионерски натпревари на 2 септември 2017 година, 
исцрпно ги опиша подготовките и условите во кои ќе се одржуваат 
натпреварите. Комисијата има план на активности и задачи кој досега 
добро се реализира. Резервиран е одличен спортски комплекс со добри 
терени и простории за сите дисциплини и за работа на комисиите и 
одговорните лица како и за гостите и публиката. Ќе има доволен број на 
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редари, обезбеден е паркинг простор за автобусите, ресторанот е со 
доволен капацитет и постигнати се добри услови за квалитетна услуга со 
прифатлива цена. 
-Душан Ристоски: апелира натпреварите на секое ниво стриктно да се 
организираат и спроведуваат согласно Правилникот за спортски игри на 
пензионерите (пречистен текст) од 2015 година и редарите да внимаваат 
публиката да не им пречи на натпреварувачите особено во салонските 
дисциплини. 
-Илија Адамоски: даде широко образложение на проблемот кој настанал 
на натпреварот во Третиот регион во Ресен по приговорот од ЗП Крушево. 
Тој укажа дека за овој приговор треба да се решава и во втор степен во 
согласност со легислативата. Исто така тој рече дека е потребно да се 
направи ревизија на Правилникот за спортски игри на пензионерите 
(пречистен текст) од 2015 година. 
-Ѓорѓи Андонов: кажа дека повеќе пати и повеќе години наназад имало 
проблеми со неправилна па и пристрасна работа на судиите на некои 
натпревари. Тоа се должело на несоодветно предлагање од здруженијата 
и избор од комисиите. Предложи да се испрати писмо со укажување и 
насоки до здруженијата членки на СЗПМ за соодветно постапување. 
-Ѓорги Серафимов: инсистира во организирањето, спроведувањето на 
натпреварите и во разрешувањето на спорните прашања единствено да се 
постапува според Правилникот за спортски игри на пензионерите 
(пречистен текст) од 2015 година. Ако се прошируваат расправи по разни 
комисии, правилници и Статутот тоа ќе придонесе за зголемување на 
приговорите и проблемите. 
-Ристо Трајкоски: -здруженијата на пензионери предлагаат за судии луѓе 
кои недоволно го познаваат Правилникот, а некои имаат и навивачки 
ставови. Предлага со сите предложени судии благовремено да се одржи 
инструктивен состанок. 
-Станко Сипкоски: како непосреден член на Комисијата за приговори во 
Третиот регион на натпреварите во Ресен учествувал во решавањето по 
приговорот од Крушево, а решението било донесено со мнозинство на 
гласови од комисијата. 
-Јордан Костадинов: за секоја дисциплина има определено координатор, 
кој мора многу да се ангажира и авторитативно да раководи со 
натпреварот во дисциплината и по можност да не дозволи да има спорни 
ситуации. Исто така се залага до здруженијата да се апелира при 
предлагањето на судии да се избираат соодветни кадри и да нема 
пристрасност при судењето. 
-Драги Аргировски: здруженијата мора максимално одговорно да избираат 
судии за одредени дисциплини. Има луѓе со лош карактер па во нивното 
однесување инструктивниот семинар нема многу да промени. Кога се 
решаваат приговори важно е дека има можност за двостепено решавање. 
Вториот степен е Комисијата за спорт при ИО на СЗПМ. 
-Бесник Поцеста: појасни дека како претставник на СЗПМ присуствувал на 
натпреварите во Третиот регион во Ресен кои биле добро организирани и 
спроведени, а проблемот од технички аспект го решавала соодветна 
комисија. 

- Информацијата едногласно е прифатена и заклучено е дека 
регионалните спортски натпревари успешно се завршени. 

- За сите евентуални приговори и спорни прашања има можност за 
двостепено решавање. За конкретниот спор да решава 
Комисијата на ИО.   
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Точка 4. Разно: по предлог на претседателот Драги Аргировски 
расправано е пред Точката 3. 

По оваа точка претседателот Драги Аргировски го изнесе предлогот: 
во Комисијата за спорт при ИО на СЗПМ, да се избере како нов член Борис 
Тодоровски од ЗП Прилеп, наместо Милан Тодоровски кој даде оставка од 
оправдани причини. 

Со гласање едногласно беше изгласан Борис Тодоровски за член на 
Комисијата за спорт при ИО на СЗПМ.  

 
Точка 3. Информирање во врска со неоснованите напади на СЗПМ 
од Партијата на обединети пензионери и граѓани на Македонија. 
 
На почетокот на оваа точка претседателот Аргировски прочита 

писмено известување со следната содржина: 
„Почитуван претседател на Собранието на СЗПМ и почитувани 

членови на Извршниот одбор 
Во врска со оваа точка од дневниот ред дозволете  да дадам 

извесно објаснување.  
Пред сѐ сакам да ви кажам дека ова мое реагирање има само 

една единствена цел, да се потсетиме сите заедно на фактите и 
вистината кои се добро познати. Тие што мислат дека мене ќе ми 
наштетат се лажат. Нивното напаѓање единствено ќе му наштети на 
Сојузот и на 250.000 пензионери негови членови, оневозможувајќи им 
да добијат уште бенефити и права како што е Законот за 
пензионерско организирање, нов закон за здравствено осигурување 
и закон за здравствена заштита и друго. Со овие напади, што се 
далеку од вистината, сакаат Сојузот да го померат на маргините на 
случувањата, а кој е Аргировски и тие што пишуваат и тие што 
поткажуваат добро знаат! 

Но да тргнеме по ред во анализа на објавеното: 
-Јавно објавените тенденциозни, сензационалистички 

дезинформации на Интернет порталот ИстокPress сопственост на 
Иван Бојаџиски од Штип како соопштение од ПОПГМ на 
претседателот Илија Николовски и портпаролот Веле Митаноски од 
Охрид непријатно ме погодија и мене и моите најблиски. Измислените 
криминали за претседателот и за СЗПМ, се голема навреда и клевета 
не само за мене туку и за сите над десет илјади раководни структури 
во Сојузот, здруженијата и ограноците, коишто според нивните 
соопштенија се „самобендисани раководства коишто недомаќински 
трошат средства од членарината на пензионерите“ и не нарекуваат 
„шуплива клиетелистичка тврдина“ на некаков повампирен 
енверизам и на Ким Ил Сунг. Истовремено ПОПГМ ги повикува 
пензионерите на обединување, спротивно на Законот на здруженија и 
фондации и заложбите на Европската унија за натамошно јакнење на 
граѓански организации, наместо на партиите. Според Годишниот 
финансиски извештај доставен до Државниот завод за ревизија, 
ПОПГМ во 2016 година остварила приход од членарина  од 55.812 
денари или месечно 4.650 денари. Ако месечната членарина изнесува 
30 денари, произлегува, дека оваа партија има  155 членови од кои 
само стотина се пензионери. Знаејќи го тоа, досега, ретко ги 
демантиравме нивните лаги изнесени преку пропагандни 
соопштенија, но овој пат навистина претераа нарекувајќи не 
криминалци. Се гледа дека нивна основна цел е да се создаде лажна 
слика за работата на СЗПМ, како најактивна најмасовна, невладина, 
неполитичка и мултиетничка организација со самостојни 53 
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здруженија како правни субјекти. Тоа секако нема да го дочекаат, 
бидејќи нивните лаги, груби манипулации со говор на омраза, добро 
и точно информираните стотици илјади пензионери со индикнација ги 
отфрлаат како неосновани и тенденциозни. 

Последното нивно соопштение, од 22 јуни 2017 година, е полно 
со интриги и груби подметнувања, од кои се согледуваат нивните 
недостоинствени игри, манипулации и ноторни лаги.  Станува збор за 
следното: 

1. Делегацијата на СЗПМ, којашто ја примил претседателот на 
државата и покровител на одбележувањето на 70 години 
пензионерско организирање во нашата земја, било навреда за 
поголем број пензионери?! Според нивно нон-сенс тврдење, 
претседателот на Република Македонија нема никакви надлежности 
во сферата на социјалната политика, па затоа Иванов требало добро 
да размисли кого прима, сеедно каков и да бил поводот, освен ако не 
сакал, како послушник на Никола Груевски, да му се оддолжи на 
Аргировски за трговијата и пазарот со честа на стотици илјади 
пензионери, ставајќи ги на политички пазар со предизборните 
меморандуми со владеачката ВМРО-ДПМНЕ? Занесен со омразата 
кон СЗПМ, претседателот на една маргинална партија, Николовски и 
неговите соработници, му кажува на претседателот на РМ што се 
неговите надлежности и му замеруваат зошто  се грижи за најстарата 
популација во државата. Интересен и многу чуден став.   

2. Не напаѓаат дека сме потпишале повеќе меморандуми со 
партии, а се знае дека е потпишан само еден меморандум за 
соработка за проекти во интерес на пензионерите во кој нема ниту 
еден збор за предвремените парламентарни избори. На седницата на 
Собранието на СЗПМ на 20 декември 2016 година согледувајќи ги 
фактите, сите напади беа едногласно отфрлени од највисокиот орган 
на Сојузот, а тоа беше потврдено и на состанокот на 20 април 2017 
година од сите претседатели на здруженијата-членки на СЗПМ. СЗПМ 
е отворен за соработка со сите. Доколку ни се понуди таков 
меморандум ќе потпишиме и со новата Влада на РМ, односно со 
СДСМ. 

3. Без никакви морални вредности, групата на Николовски не 
напаѓа за објавената Монографија по повод 70 години пензионерско 
организирање во Македонија, дека, наводно била луксузна, што е 
исто така голема лага, бидејќи таа нема никаков луксуз, единствено 
ако се мисли на богатата содржина. Главниот дел на средства за 
печатење се обезбедени од донации и реклами. Секое здружение на 
пензионери доби бесплатни примероци, а откуп на примероци за 
заинтересирани членови се врши со покривање само на печатарски 
трошоци. Во исто време им пречат и моите 21 авторски книги од кои 
седум се за пензионерска проблематика. За оние кои незнаат, првите 
две книги со оваа проблематика, во 2006 и 2007 година ги објави НИП 
Нова Македонија, без ниту еден денар од Сојузот, три објави како 
издавачка дејност печатницата, а последните две во чест на јубилејот 
ги издаде СЗПМ главно со средства од спонзори и се делени 
бесплатно на сите здруженија, како и на добитниците на јубилејните 
признанија. Ме чуди зошто таква завист и злоба за творештво за кое 
се добиени многу скромни авторски хонорари. Сето тоа е со умисла 
за да се наштети врз угледот и честа на најмасовната граѓанска 
организација - СЗПМ и на мене. Нека напише Николовски книга за 
пензионерски активности на членовите од ПОПГМ, па Сојузот ќе ја 
подржи, но полесно е а се добие мандат на пратеник и убав 
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надоместок преку навредување и ширење лаги за оние кои се вредни 
и трудољубиви и се грижат за пензионерите. 

4. Врв на манипулацијата, невистината и навредата е дека сум 
под кривичен прогон од 2014 година. Тоа е тенденциозна невистина, 
бидејќи кривичната пријава поднесена од Здружението на 
инвалидските пензионери од Охрид за кирија од Здружението на 
старосните пензионери Охрид и Дебрца е отфрлена како неоснована, 
а СЗПМ во овој спор не е странка. Спорот се водеше меѓу две 
здруженија правни лица-членки на два различни пензионерски сојузи 
во врска со сопственоста на Домот на пензионерите во Охрид. 
Последната пресуда на Општинскиот суд во Охрид утврди дека 
спорниот дом припаѓа на старосните пензионери, за што здружението 
поседува валидни документи, дотолку повеќе што инвалидското 
здружение во времето кога се градел објектот не било ниту 
формирано! Инаку, средствата од членарина се приватни, а 
здруженијата треба да ги користат наменски за активности на 
членството. И Клубот на пензионерите е во состав на Здружението на 
пензионерите Охрид и Дебрца и е формирано  пред 18 години. Значи 
и оваа наводна мега афера на Аргировски и СЗПМ за која пишува 
Веле Митаноски е без ниеден доказ и е мега лага и груба клевета, и 
воопшто не е точно дека за наводниот случај биле заинтересирани 
Министерството за правда и Народниот правобранител. 
Заинтересиран е само ПОПГМ.  

Текстот е невистинит и навредлив и од аспект на 
професионализмот и етиката, бидејќи авторот пишува со намера за 
дискриминација, со говор на омраза, неточно и нефер, без да ја 
праша и нападнатата страна и не води сметка за презумција на 
невиност, дефинирана со член 13 од Уставот на државата, каде што 
пишува „дека секое лице ќе се смета за невино се додека неговата 
вина не биде утврдена со правосилна судска пресуда“. Од Веле 
Митаноски само тоа може да се очекува, бидејќи е познат како 
предавник на пријателите од партиите на кои им припаѓал, во 
медиумите ги критикувал и омаловажувал раководните лица на 
СДСМ, на ВМРО-ДПМНЕ, НСДП, Алијанса и други, со цел за себе да 
извлече некаква лична корист. Во последно време откако ја расипа 
соработката со Тито Петковски и со Владо Бучковски отиде во 
закрила на  Илија Николовски станувајќи член на ПОПГМ и 
претседател на Огранокот во Охрид, со што сака на мала врата да 
дојде до позиција и материјална корист. На неговите лаги и клевети 
наседна и Иван Бојаџиски, неблагодарниот новинар сопственик на 
порталот ИстокPress од Штип.  

Во нашето демократско општество различните мислења во 
принцип треба да носат квалитет и да водат кон прогрес, меѓутоа, во 
овој случај не е така бидејќи само со негаторски говор на омраза не 
се остваруваат суштински согледувања, туку се шири само клевета, 
за што и законски се одговара.“ 
                Извршен одбор на СЗПМ.  
                Драги Аргировски, претседател                     
 
 Потоа се разви следната дискусија: 
-Димитрија Богатиноски: се изјасни дека во целост ги прифаќа 
изнесените ставови за обелоденување на намерите и отфрлање на 
нападите од ПОПГМ и споменатиот Интернет портал кон претседателот 
Аргировски и кон раководните органи на пензионерите. Тој ги поддржува 
предлог заклучоците. Постави прашања: Зошто написите во ИстокPress 
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немаат потпис од автор-личност со име и презиме и зошто нема уреднички 
коментар или оградување? Зошто уредникот на ИстокPress одбива да 
даде образложение за спорните написи туку не упатува образложение да 
бараме од други субјекти? Потоа даде појаснување за текот на судскиот 
процес помеѓу ЗП Охрид и Дебрца и Здружението на инвалидите од 
Охрид. Последната пресуда е во корист на ЗП Охрид и Дебрца коешто 
покажува дека била исправна одлуката што не се уплатувале средства од 
членарината во корист на Здружението на инвалидите од Охрид кои 
средства за овие неколку години ќе биле неповратно изгубени. Во врска со 
најавените негативни активности за промена на начинот на собирање на 
членарината се изјасни дека тоа би било многу негативно за опстанокот на 
здруженијата. Потребно е сите здружено да се насочиме таквите 
активности да не бидат никаде одобрувани ниту прифатени. Кажа дека 
има добиено неформално барање за средба и разговор со членови на 
ПОПГМ, при што го изнел ставот дека може да се разговара со секоја 
организација, со јасни ставови и принципи, со најавени соговорници и теми 
за разговор. За евентуално остварен разговор ќе го извести и СЗПМ. 
 
-Ѓорѓи Андонов: постави прашање „Кој го покренува прашањето за 
промена на начинот на прибирање на членарина за здруженијата на 
пензионерите членки на СЗПМ? и „Кој презема активности за 
разнебитување на СЗПМ и формирање некаква асоцијација на 
пензионерите“? Аргировски одговори дека тоа го прават ПОПГМ и ЛДП. 
Понатаму Андонов кажа дека пред две години имало обид во ЗП Гази Баба 
да се инфилтрираат структури од ПОПГМ и тоа е запрено на самиот 
почеток со јасен став дека нема да биде овозможена нелојална соработка. 
 
-Станко Сипкоски: во целост ги поддржува предложените заклучоци. 
Нападите од ПОПГМ ги отфрла со индигнација и ги отфрла како 
неосновани, невистинити, тенденционзни и со лоши намери. Нападите 
веројатно се и оддолжување за претходно преземени обврски кон некого 
со цел да се придобијат привилегии пред изборите. Тој ги познава и во 
минатото имал средби со тие луѓе и воопшто не ги цени. Повикува сите 
членови да гласаат за предложените заклучоци. 
 
-Ристо Трајкоски: Дава целосна поддршка на интегритетот на 
претседателот Аргировски и на нашата пензионерска организација. Да не 
била поддршката од СЗПМ немало ни да опстане ни тоа здружение. Вели 
дека се обелоденети објавените големи лаги со цел да се растури СЗПМ, 
а пензионерите да се користат како машинерија во ПОПГМ. Веле 
Митаноски имал разговор во ЗП Охрид и Дебрца, а поради разногласието 
започнал да пишува уште поголеми лаги и напади. 
 
-Ристо Франгов: ПОПГМ неаргументирано го напаѓа СЗПМ и неговото 
раководство и постои веројатност дека нема да престане без наша 
интервенција. Затоа нашата организација мора да биде единствена во 
одбраната на дигнитетот и вистината. 
 
-Бесник Поцеста: цитираните лаги изнесени од ПОПГМ и од интернет 
порталот лично го погодуваат како долгогодишен учесник во изградбата на 
пензионерската организација и предизвикуваат многу непријатно чувство и 
вознемиреност. Во целост ги прифаќа и ги поддржува предложените 
заклучоци за преземање активности против невистината и увредата. Нема 
да дозволиме да им успеат лошите намери.  
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-Илија Адамоски: Претседателот Аргировски е познат по неговата 
трудољубивост и честност, како успешен човек прогласен е за експерт за 
трета животна доба, избран е за личност на годината и е добитник на 
највисоката државна награда „11 Октомври“ за животно дело за 
новинарство и публицистика. Во инкриминираните написи има многу 
невистини и клевети кои го засегаат секој од нас. Нападнати се сите 
органи во СЗПМ и здруженијата членки, почнувајќи од претседателот па се 
до секој пензионер. Пишувано е без грижа на совеста, а авторите се 
диригирани од некој центар. Треба да поднесеме колективна тужба и 
кривична пријава. Се залага на локалните избори да се кандидираат 
пензионери независни кандидати во органите на локалната самоуправа 
кои вистински ќе ги застапуваат интересите и правата на оваа популација 
како и на другите граѓани. Здруженијата членки на СЗПМ како самостојни 
правни лица одлучуваат за своите активности, а притоа договорно имаат и 
заеднички активности со СЗПМ и со други здруженија. Апелира во сите 
здруженија да се расправа на состаноци против овие напади и да се 
донесат заклучоци за демантирање и отфрлање на лагите. Во ЗП Прилеп 
нема појава на негирање на работата на СЗПМ, а тоа треба да го следат 
сите здруженија 
 
  -Шабан Сабриу: ги поддржува предложените заклучоци за активности во 
СЗПМ и здруженијата против нападите, а да се ангажира адвокатски 
застапник за поднесување тужби против инволвираните субјекти било 
поединци било организации. 
 
-Јован Кирковиќ: ја прифаќа информацијата изнесена од претседателот 
Аргировски и ги поддржува предложените заклучоци. Констатира дека 
ПОПГМ ровари и низ нашите здруженија. 
 
-Калина Сливоска Андонова: Се залага зе единство во СЗПМ и отфрлање 
на нападите. Прашува, кога СЗПМ јавно ги објавува своите годишни 
извештаи за активностите и финансискиот извештај, зошто во тој случај не 
негираат ставка по ставка од тие извештаи? Јасно е дека немаат 
аргументи и паушално обвинуваат. Една периферна малубројна партија се 
обидува да ја девалвира работата на најголемото и најактивна 
асоцијација, со што нејзиниот претседател да си постигне своја лична цел.   
 
-Салтир Каровски: во целост се согласува со предложените заклучоци и 
активности против нападите и лагите. Тоа е ирационално, противуставно, 
противзаконско делување на една партија која со написи ја напаѓа унијата 
на сите наши 53 здруженија и на СЗПМ. Партијата сака да ги придобие 
здруженијата и сите 250.000 пензионери за делување за нејзини цели. 
Преку нејзини истомисленици го напаѓаат претседателот и целиот СЗПМ 
со инкриминирани написи. Тврди дека раководствата и сите 53 здруженија 
го поддржуваат претседателот Драги Аргировски, а здруженијата се гневни 
и нашиот Извршен одбор сега расправа, а овде е јасно дека секој негов 
член слободно го изнесува своето мислење и ја потврдува поддршката и 
единството. Се подготвува тужба за клевета која се процесуира, а сигурни 
сме дека исходот ќе биде законит и позитивен за сите нас кои сме 
нападнати. А тоа што најмногу го напаѓаат токму Аргировски, тоа е со 
скриена цел преку негово напаѓање да се ослаби целата организација која 
го поддржува. 
 
-Станка Трајкова: на оние коишто не напаѓаат им пречи токму нашето 
единство и во СЗПМ и во здруженијата членки на СЗПМ. Помеѓу другото 



9 

 

тие напаѓаат и така што пробуваат да го сменат начинот на прибирање на 
членарина и уплата за Солидарен фонд посмртна помош. Во последниот 
број на Пензионер плус напишав детална колумна за важноста на овие 
структури на организацијата. Понатаму мора да се каже дека обемот на 
планираните и извршените активности и проекти во целост го оправдуваат 
постоењето токму на ваквата наша организираност што не прави посилни 
и ни дава можности за многу хумани, солидарни и социјални акции. Иако 
нападите не ставаат на раскрсница ние ќе продолжиме по правиот пат. 
Сите ние на сите нивоа ќе бидеме доволно агилни за зачувување на 
единството. Расправата и оградувањето од нападите мора да биде 
спроведена и во здруженијата.  
 
-Мирко Макрешански: Дава силна поддршка за одбрана на вистината а тоа 
ќе го направи и на расправата во ЗП Куманово. Партијата има 
инсталирано свои поддржувачи во органите во некои здруженија (како што 
кажа Аргировски на пример во ЗП Куманово, ЗП Дебар и други). Верува во 
силата да истраеме и да ги одбиеме нападите.  
 
-Душан Ристоски: Се согласува со информацијата и ги поддржува 
заклучоците. Предлага да се организира следење, проучување и 
пишување лоши написи против ПОПГМ. Порано имал средба и понуда од 
Илија Николовски кој барал да се формира огранок на партијата кај нив, 
меѓутоа веднаш тоа било одбиено.   
 
-Ѓорги Серафимов: целосно ги поддржува предложените заклучоци. 
Верува во позитивно решение од тужбите. Многу е опасно доколку се 
смени начинот на прибирање на членарината и тоа не смее да се дозволи 
бидејќи ќе влијае врз работата и опстанокот на здруженијата. Мора 
превентивно да се разговара и преку пратениците да се влијае во 
Парламентот доколку се појави таму таков предлог апсолутно да се 
отфрли. Пре неколку години и во ЗП Кочани имало обид да се 
инфилтрираат поддржувачи на ПОПГМ и да се направи партиски раздор, 
меѓутоа успешно е спречено тоа. 
 
-Александар Захариев: Дава целосна поддршка на предложените 
заклучоци. Очигледна е интенцијата на Илија Николовски каде ќе стигне 
секаде да користи буџетски финансиски средства и тоа му успевало во 
некои случаи. За новинарот Бојаџиски јасно е дека тоа е човек со лош 
карактер. Тој нема пристап и нема шанси да ровари во ЗП Штип.  
 
-Јован Костадинов: Ги поддржува предложените заклучоци. Очигледно е 
дека овие напади само уште повеќе не обединуваат и го зајакнуваат 
нашето единство кое сега тука го искажа секој од нас и ќе биде јавно 
прикажано со доставување на записникот од оваа седница за да можат 
изворно и внимателно да се запознаат сите здруженија.   
 
-Олга Новачева: Се согласува со искажувањата и ги поддржува 
предложените заклучоци. Видно е во целата држава дека има тенденција 
на присутно неаргументирано напаѓање. Добро е што во ова раководство 
сите искажуваме единство. Можеби ќе има и други напади и негативно 
политичко делување против кое ќе се бориме.   
 

На крајот од дискусијата претседателот Аргировски се заблагодари 
до сите членови на Извршниот одбор кои искажаа единствени ставови по 
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овие прашања и силна поддршка на предложените заклучоците во интерес 
на кохезијата и отпор против обидите за разнебитување на СЗПМ. 

 
Едногласно се изгласани следните заклучоци: 
 
1. Изршниот одбор на СЗПМ на седницата одржана на 18 

јули 2017 година расправајќи за неоснованите јавни напади од 
Партијата на обединети пензионери и граѓани на Македонија 
едногласно со индикнација ги отфрли сите нивни напади врз 
СЗПМ и претседателот Аргировски, со оценка дека се 
тенденциозни и невистинити. 
   

2. За неоснованите напади, манипулации, лаги и 
непримерни груби клевети врз честа и угледот на СЗПМ и 
претседателот Драги Аргировски, да се поднесат тужби преку 
адвокат против: -Партијата на обединети пензионери и граѓани 
на Македонија; -претседателот Илија Николовски, како 
овластено лице; -Веле Митаноски, портпарол и член на ПОПГМ;   
-Иван Бојаџиски одговорно лице-главен уредник и сопственик 
на порталот ИстокPress.  

 
3. Невистинитите и навредливите напади од Партијата на 

обединети пензионери и граѓани на Македонија треба да го 
зајакнат нашето единство, да се зголеми ентузијазмот и 
посветеност на пензионерската организација и да се зголеми 
интерактивноста меѓу СЗПМ, здруженијата и ограноците. 

 
4. Двата деманти, дел од излагањето на претседателот 

Аргировски и заклучоците да бидат објавени на Веб страницата 
на СЗПМ и во весникот Пензионер плус. 

 
5. Записникот од оваа седница на ИО со прилозите да се 

достави до сите здруженија на пензионери-членки на СЗПМ. 
 

   
Седницата заврши во 12:10 часот. 
 
Записничар       Претседател на СЗПМ 
м-р Илија Глигоров                   Драги Аргировски 


