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Врз основа на член 39 од Статутот на Нова социјалдемократска партија – НСДП, 
Централниот одбор на Првата конститутивна седница, одржана на 25 јуни 2022 
година во Струга, го донесе следниот: 

 
 

Д Е Л О В Н И К 
за работа на Централниот одбор 

на Нова социјалдемократска партија – НСДП 

 
 
1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој Деловник се уредува делокругот, начинот на работа и начинот на 

одлучување на Централниот одбор.  
 
2. ДЕЛОКРУГОТ НА НАДЛЕЖНОСТИ И НАЧИН НА РАБОТЕЊЕ НА 
ЦЕНТРАЛНИОТ ОДБОР 
 

Член 2 
Централниот одбор ги врши следните работи:      

-раководи со Партијата меѓу два конгреса и се грижи за извршување на 
неговите одлуки; 
-дава политички оценки и утврдува политички ставови на Партијата; 
-Централниот одбор по предлог на Претседателот на Партијата од својот 
состав избира: Извршен одбор, потпретседатели, генерален секретар и 
други секретари; 
-донесува одлуки за бројот на членовите на Извршниот одбор и за бројот 
на потпреседатели и на другите секретари; 
-со посебна одлука може да избира или именува и други носители на 
функции во Партијата; 
-донесува одлуки за основање интересовни форми на организирање и 
нивно членство на републичко ниво; 
-решава по жалби на одлуките на извршните одбори на општински 
организации; 
-донесува одлуки за распуштање одделна општинска организација; 
-им предлага на Конгресот-Конвенцијата кандидати за избор на пратеници 
во Собранието на Република Северна Македонија и за претседател на 
државата како и кандидати за внатрешно-партиски избори; 
-се грижи за учество на парламентарните и претседателските избори имајќи 
ги предвид програмските определби за соодветно почитување на 
релевантните критериуми во процесот на кандидирање; 
- донесува одлуки за распишување на внатрепартиски избори и ги утврдува 
критериумите и постапката за избор на членовите и органите 
-донесува одлуки за коалицирање; 
-ја утврдува одговорноста на носителите на функии што ги избира 
-ги разгледува и утврдува годишните финансиски планови и извештаите за 
деловната политика на Пратијата; 
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-ги утврдува начинот и облиците на материјална поддршка на Партијата во 
смисла на член 7 алинеа 7; 
-ја води финансиската политика на Партијата и управува со нејзиниот имот; 
-именува директор на Центарот за документација, анализа и информирање 
со мандатот од три, а неговите надлежности се утврдуваат со посебна 
одлука на Централниот одбор; 
-основа постојани и повремени работни тела (одбори, комисии, проектни 
групи) чиј делокруг на работата се утврдува со одлуката за нивно основање; 
-донесува одлука за основање на стручна служба на Партијата и други 
облици за вршење на својата дејност; 
-донесува акти за висината и начинот на плаќање на партиската членарина; 
-донесува Етички кодекс за избраните и именувани лица во органите на 
НСДП; 
-донесува деловник за својата работа; 
-по потреба решава и за другите прашања  сврзани со работата на    
Партијата кои со Статутот или со друг општ акт не се ставени во 
надлежност на друг орган на Партијата; 
- со посебна одлука ги овластува Општинските организации определена 
надлежност од Конференцијата на Општинската организација да ја 
пренесат на нејзиниот Извршен одбор во проширен состав, а под 
проширен состав се подразбира присуство на сите членови на партиските 
органи, советниците во локалната самоуправа и функционерите“. 
 

Член 3 
Седниците на Централниот одбор ги свикува и со нив претседава 

Претседателот. 
Во случај на отсуство на Претседателот, седнциите може да ги свикува 

потпреседателот, генералниот секретар, друг секретар или член на Извршниот 
одбор, кога тоа е предвидено со Деловникот за работа на Централниот одбор. 

На седниците на Централниот одбор се покануваат Претседателот на 
Надзорниот одбор, пратениците, министрите, замениците-министри, членовите на 
Советите на општините и град Скопје, други избрани и именувани функционери 
на предлог од НСДП, Претседателот, потпретседателите и Секретарот на Нова 
социјалдемократска младина НСДМ, Претседателката и потпреседателката/ките на 
Организацијата на жени на НСДП, без право на одлучување, доколку не се 
членови на Централниот одбор на НСДП. 

По потреба може да се  покануваат и претседателите на општинските 
организации, без право на одлучување. 
         

Член 4 
      Седниците на Централниот одбор се закажуваат 3 (три) дена пред нивното 
одлучување, со претходно известување на членовите преку електронски средства и 
мрежи за комуникација или со можност истите да ги подигнат во писмена форма 
пред седницата на Централниот одбор. 
      Седниците се одржуваат со физичко присуство или преку официјални 
електронски платформи за комуникација (он лајн седница). 
      Доколку седницата е со физичко присиство, а одреден член од оправдани 
причини не е во можност да присуствува, му се овозможува преку електронска 
интернет платформа да учествува во работата на седницата и полноважно да 
одлучува. 
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Член 5 
     Седниците на Централниот одбор ги отвара преседавачот на седниците, во 
согласнсот со член 3 став 1 од овој Деловник. 
     Пред да ја отвори седницата, претседавачот утврдува дали се исполнети 
условите за работа на Централниот одбор. 
     Во смисла на став 2 од овој член, претседавачот утврдува дали има потребен 
кворум за работа и одлучување, согласно Статутот на Нова социјалдемократска 
партија – НСДП. 
     Доколку се констатира постоење на кворум, се определува записничар. 
 

Член 6 
     На почетокот на седницата Централниот одобор го утврдува дневниот ред 
предложено со поканата за седница. 
     Дневниот ред на Седницата на Централниот одбор може да биде дополнет и 
изменет доколку за тоа гласа мнозинството од присутните членови. 
 

Член 7 
       Понатамошната работа на седницата на Централниот одбор се одвива по 
пооделни точки од дневниот ред 
Председавачот може да определи известител за одредена точка од дневниот ред. 
       Ивестителот определен да даде образложение, накусо го образложува 
предметот на соодветната точка од дневниот ред. 
       По излагањето на известителот, претседателот отвара расправа по соодветната 
точка од дневниот ред. 
 

Член 8 
       Учесникот во расправта, кога сака да зборува на седницата на Централниот 
одбор мора предходно да побара збор. 
       Пријавувањето за збор по пооделни точки од дневниот ред се врши кога 
претседавачот ќе објави дека по нив се отвара расправа.Претседавачот дава збор 
според редоследот на пријавените кандидати. 

 
Член 9 

       Пријавениот учесник во расправта, мора да зборува по точката од дневниот 
ред за која е отворена расравата или за прашања непосредно поврзани со неа, 
притоа одбегнувајќи ја непотребната опширност во излагањето. 

 
Член10 

        Никој нема право да го прекине учесникот во неговата дискусија и да го 
прекинува во време додека ги зинесува неговите ставови по однос на поставена 
дискусија и сл. Само претседавачот може да го опомене и да му укаже на 
дискутантот да се држи на определениот предмет од точката на дневниот ред.  

 
Член11 

        Дискусиите на седниците на Централниот одбор во принцип се 
неограничени, по потреба можат да се ограничат, со посебна одлука донесена на 
истата седница. 
        Ограничувањето на дискусиите се утврдуваат пред отпочнувањето на 
расправата за соодветна точка од дневен ред. 
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Член 12 
        По завршувањето на излагањето-дискусијата, на сите пријавени учесници, 
преседавачот ја заклучуваат расправата, предлага јасно прецизиран заклучок и ја 
става предложената точка од дневниот ред на гласање. 

 
Член13 

       За време на седницата на Централниот одбор сите присутни се должни да ги 
почитуваат одредбите од овој Деловник. 

 
Член 14 

       Ако настапи повреда на редот на седницта на Центалниот одбор, на лицата 
кои ја предизвикале истата може да им се изречат следните мерки: 

1. Опомена 
2. Одземање на збор 
3. Одстарнување и исклучување од седницата 

Мерките од точките 1 и 2 од став 1 на овој член ги изрекува претседавачот, 
додека мерките од точка 3 ги изрекува Центалниот одбор со мнозинство гласови. 
 

Член 15 
 
        Мерката опомена се изрекува за секое однесување со кое се нарушува редот на 
седницата на Централниот одбор. 
Мерката одземање на збор, му се изрекува на лице кое во излагањетого навредува 
или на друг начин предизвикува друг учесник на седницата. 
        Мерката исклучување се изрекува на лице кое грубо ја нарушува работата на 
седницата. Оваа мерка се изрекува само на седница на која долшло до нарушување 
на редот. Лицето на кое му е изречена мерката исклучување, должно е веднаш да ја 
напушти просторијата во која се одржуваат седниците. Мерката од овој став се 
внесува во записник. Централниот одбор продолжува со работата, дури откако 
изречената мерка ќе биде извршена. 
 

 
3.НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ 

 
Член16 

Централниот одбор полноважно одлучува ако на седницата се присутни повеќе 
од половината членови, а одлуките се усвојуваат со мнозинството гласови од 
присутните членови на седницата. 

Ако за истото прашање постојат повеќе предлози, за усвоен се смета оној 
предлог што добил мнозинство од присутните членови на седницата. 

Доколку во постапката за усвојување на одлуките на Централниот одбор, не се 
добие мнозинство при гласањето, се спроведува одлучувањето во повеќето кругови 
за изјаснување, при што отпаѓаат најпрвин предлозите со најмал број на добиени 
гласови, се додека, со изјаснувањето не се утврди  кој од предлозите добил 
мнозинство гласови од присутните членови на седницата. 

Ако при изјаснувањето, најмалку 30% од вкупниот број на членовите на 
Централниот одбор се изјаснат против донесувањето на одлуката или се воздржат 
од гласањето, донесувањето на истата се одлучува до наредната седница на 
Централниот одбор, кога повторно се усвојува со мнозинство глсови. 
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Член 17 
      Усвојувањето на одлуките и другите акти на Централниот одбор по правило се 
врши јавно со кревање рака. 

По исклучок Централниот одбор може да одлучи гласањето да се врши тајно. 
 

Член 18 
Тајното гласање се спроведува со гласачки ливчиња. 
Се гласа на тој начин што во гласачката кутија се ставаат гласачките ливчиња. 
Централниот одбор формира комисија од 5 ( пет) члена која ќе ги подготви и 

преброи гласачките ливчиња и ќе составува записник за резултатите од гласањето. 
Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата. 
Резултати од гласањето се внесуваат во записникот од седницата на 

Централниот одбор. 
 

Член 19 
      За секоја седница на централниот одбор се води записник, кој се усвојува како 
прва точка на наредната седница. 
      Секоја одлука на Централниот одбор мора да се наведе во записникот, кој го 
потпишуваат претседателот и записничарот. 
      По барање на повеќето од половината членови на Централниот одбор може да 
се определи и трет заверувачот на записникот. 
      Во записникот се наведуваат: 
 -место и време на оджувањето; 
 -име и презиме на председавачот на седницата; 
 -име и презиме на записничарот; 

-имиња и презимањата на лица кои учествувале во комисијата за 
спроведување на тајно гласање; 

 -резултатите од јавното и тајното гласање; 
 -присутни и отсутни членови на Централниот одбор; 
 -присутни поканети претставници на органи и тела; 
 -усвоени одлуки, заклучоци и други акти; 

-оградување на некој член на Централниот одбор против некоја одлука ако 
вложувачот на приговорот тоа го побара. 

По исклучок по барање на член на Централниот одбор во записникот може да 
се внесе скратен извод од неговата дискусија со тоа што членот лично или 
писмено го авторизира делот посочен за внесување во записникот., 

 
 

4.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 20 
Измените и дополнувањата на овој Деловник се вршат на ист начин како и за 

неговото донесување. 
 

Член 21 
Овој Деловник влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

 
Бр.03-53/22     Претседател на НСДП, 
Струга, 25.06.2022 година                       Горан Мисовски 


