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Почитувани, 
 

• Министер д-р Беким Сали, Зам. Министер Доцент Рендевски 
• Директор д-р Обедниковски и Раководител на одделот Д-р Мимоза Гелевска 
• Почитувани претставници на Стопанската комора 
• Почитувани браќа 

 
Ми претставува огромна чест и задоволство денес да го отвораме реновираниот ОДДЕЛ на САРИЛ при КБ 
Трифун Пановски Битола 
 
Ми претставува чести и задоволство, затоа што браќата од Големата ложа, направија огромен напор, во 
тешки времиња да помогнат на заедницата, да помогнат на Битола. 
 
Големата ложа на Македонија е формирана во 2005 – та година. Светлото го внесе Обединетата Голема Ложа 
на Англија, што е редок случај и се нема случено во последните 100 години на територијата на Европа, на што 
сме посебно горди. 
 
Масонеријата се базира на 4 основни принципи:  

1) Интегритет  - изградба на подобри луѓе. Изградба на личности кои со својот квалитет и добро 
однесување се украс за општеството 

2) Пријателство и братство – изградба на подобри луѓе – но изградба заедно со другите членови 
3) Почит на разликите – во масонеријата имаме и бели и црни, и христијани и муслимани,  
4) Добротворна работа – помош на оние на кои помош истата им е потребна! 

Големата ложа досега има организирано многу хуманитарни активности како интерно – за поддршка и помош 
на своите браќа, така и кон општеството! 
 
• Во време не поплавите во Стајковци реагиравме веднаш, заедно со други братски ложи уплативме 

средства во Фондот за поддршка. 
• Кога земјотрес ја  погоди Хрватска пред 2 години сите ложи од регионот, а потоа и од Европа, донираа за 

изградба на монтажни куќички во Глина. 
• Во повеќе наврати сме донирале за геријатрискиот центар во Скопје. 
• Во 2020 година на почетокот на Ковид кризата дониравме опрема и потрошен материјал за Клиничкиот 

центар во Скопје, како и дополнителна опрема за монтажната болница при Инфективна клиника. 
• Дониравме за поддршка на жртвите на војната во Украина. 
• Но најзначајна донација која сме спровеле до сега е реновирање на САРИЛ при КБ Трифун Пановски. 
 
Идејата за поддршка на здравствениот систем дојде во есента 2020 година.  Имавме разни предлози каде да 
помогнеме: од  ГОБ „8 Септември“ до финансирање на набавки на вакцини. 
 
Предлогот за Битола, ни го даде Министерот Венко Филипче, на што сме му посебно благодарни. 
 
Да не заборавиме, тоа беше време на комплетен lock down кога беше проблем воопшто да се закаже посета 
на болницата. Прв во Битола дојде Д-р Илбер Бесими кој разговараше за потребите со Д-р Биљана 
Гагачевска, тогашен директор. Би сакал во оваа прилика и нејзе да и се заблагодарам за поддршката. 
На крај, работите тргнаа со некое поинтензивно темпо кога пред точно една година го потпишавме Договор за 
донација со КБ Трифун Пановски. 
Следеа фази на проектирање, изведба, идентификување на потребите. 
Би сакал да се заблагодарам на огромниот напор на Евгениј и Ивона Милошевски. Мел Проект Инженеринг го 
изведе целиот зафат кој опфаќаше: 
 
1. Промена на постоечки покрив, со поставување на термоизолација и нов лимен покривач - 600 м2 над 

Одделот за интензивна нега. 
2. Реновирање на бањи и Balteks со промена на одводна и доводна мрежа, изработка на изолација, промена 

на керамички плочки, санитарија и паравани 
3. Поставување на нова PVC столарија и корекција на стара. 
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4. Санација на оштетени ѕидови и плафон, глетување и бојадисување 1.700 м2 
5. Поставување на нова PVC полиуретанска подна облога - 500 м2 
6. И други завршни работи со цел да се добие современ оддел за интензивно лекување 
 
Сето ова во  вредност од 4,4 милиони денари, 
 
Одвивање на сите овие работи немаше да биде возможно без огромната соработка од вработените на чело со 
д-р Мимоза Гелевска. Сите овие градежни работи се одвиваа во објект кој е оперативен и работи. 
 
Да се надеваме дека со овој наш напор, како организација, како граѓани на нашата Македонија, сторивме 
нешто за подобрување на општеството. 
 
Доколку секој граѓанин стори по нешто позитивно за државата ќе имаме подобра држава!!! 
 
Посакувам успешна работа на одделот! А ние сме тука да помогнеме, секогаш кога ќе имате потреба! 
 
 
НПГМ на ГЛМ 
Марјан Бојаџиев 
 
 
 


