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Врз основа на член 42 став 8 од Статутот на Новасоцијалдемократска партија НСДП, 
Извршниот одбор на Нова социјалдемократска партија НСДП на првата седница одржана 
на ден 25.06.2022 година го донесе следниот 

 
                                                  ДЕЛОВНИК 
 
                              за работата на Извршниот одбор на  
                       Нова социјалдемократската партија - НСДП 

 
                                              ОСНОВНА ОДРЕДБА 
                                                          Член 1 
Со овој деловник се уредува делокругот и начинот на работата на Извршниот одбор 

на Нова социјалдемократската партија - НСДП  
 
                                                   ДЕЛОКРУГ И НАЧИН НА РАБОТЕЊЕ 
                                                                     Член 2 

Извршниот одбор на НСДП ги врши следните работи: 

- Учестува во градењето и изразувањето на политичката воља на партијата; 

- Ги реализира заклучоците и ставовите на Централниот одбор што се 
однесуваат на организираноста и внатрешниот живот на партијата; 

- Ги обработува прашањата од внатрешен, организациски и кадровски 
карактер и е одговорен за ефикасно спроведување на професионалните 
работи за потребите на партијата; 

- Го води тековното финансиско и материјално работење на партијата и 
донесува соодветни одлуки и други акти; 

- Ги разгледува иницијативите, предлозите, мислењата и молбите што се 
упатени до него, односно што се однесуваат на организациските прашања нa 
партијата; 

- Ги донесува акти и ги решава сите прашања од областа на работните односи 
на вработените во стручната служба на партијата; 

- По потреба, формира работни групи за изработка и извршување на задачите 
од неговта надлежност; 

- Избира претседатели на членови на комисиите; 

- Избира коoрдинатори; 

- Донесува Деловник за својата работа 
 
                                          Член3 

Со работата на Извршниот одбор  раководи претседателот на партијата, односно 
потпреседателите, организацискиот секретар или член на Извршен одбор што ќе го 
овласти претседателот на партијата. 

Во работата на Извршниот одбор, по потреба, учествуваат претседателот на 
Надзорниот одбор, координаторот на Парламентарната груба ан НСДП во Собранието на 
РМ и претседателот на Нова социјалдемократската младина - НСДП, без право на 
одлучување. 

                                                          Член 4 
Седницата на Извршниот одбор се закажуваат најмаку три дена пред денот на 

нивното одржување, со претходно известување на членовите да ги подигнат писмените 
материјали или со можност истите да бидат подигнатии на самата седница на Извршниот 
одбор. 
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Седницата на Извршниот одбор се свикува задолжително по иницијатива на 1/3 од 
вкупниот број на членови на Извршниот одбор, а може да се свика и по барање на 
Надзорниот одбор на НСДП.  

                                                             Член 5 
Седниците на Извршниот одбор ги отвара претседавачот на Седницата, во согласно 

со член 3 став 1 од овој Деловник. 
Пред да ја отвори Седницата, претседавачот утврдува дали се исполнети условите за 

работа на Извршниот одбор. 
Во смисла на став 2 на овој член, претседавачот утврдува дали има потребен кворум 

за работа и одлучување, согласно Статутот на Нова социјалдемократската партија - НСДП. 
Доколку се констатира постоеање на кворум, се определува записничар. 
 
                                                             Член 6 
На почетокот на седницата на Извршниот одбор се утврдува дневниот ред 

предложен со поканата на седницата. 
Дневниот ред на седницата на Извршниот одбор, може да биде дополнет и изменет 

доколку за тоа гласа мнозинството од присутните членови на Извршниот одбор. 
 

Член 7 
 Понатамошната работа на седницата на Извршниот одбор се одвива по пооделни 
точки од дневниот ред. 

Известителот определен за да даде образложение, накусо го образложува предметот 
на соодветната точка од дневниот ред. 

По излагањето на известителот, претседавачот отвара расправа по соодветната точка 
од дневниот ред. 

Член 8 
 Учесникот во расправата, кога сака да зборува на седницата на Извршниот одбор 
мора претходно 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 по 
распоред на пријавените кандидати. 

Член 9 
Пријавениот учесник во расправат мора да зборува по точката од дневниот ред за 

која е отворена расправа или за прашања непосредно поврзано со точката од дневниот ред 
притоа избегнувајќи непотребан опширност во излагањето. 
 

Член 10. 
 Никој нема право да го прекине учесникот во неговата дискусија ниту да му упадне 
во збор.Само претседавачот може да го опомене и да му укаже на дискутантот да се 
придржува според определениот предмет од точката на дневниот ред. 
 

Член 11 
 Дискусиите од седниците на Извршниот одбор се неограничени, а по потреба 
можат да се ограничат со одлука на истата седница на Извршниот одбор 
 Органичувањето на дискусиите се утврдува пред отпочнување на расправата за 
соодветната точка од дневниот ред. 
 

Член 12 
 По завршувањето на излагањето-дискусијата, на сите пријавени учесници 
претседавачот ја заклучува расправата предлага јасно прецизиран заклучок и ја става 
предложената точка на дневен ред на гласање. 
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Член 13 
 За време на седництаа на Извршниот одбор сите присутни се должни да се 
придржуваат и да ги почитуваат одредбите од овој Деловник. 
 

Член 14 
 Ако настапи повреда на редот на седницата на Извршниот одбор може на лицата кои 
ги предизвикуваат повредите да им се изречат следните мерки: 

1. Опомена 
2. Одземање на збор 
3. Отстранување и исклучување од седницата. 
Мерките од точка 1 и 2 од став 1 на овој член ги изрекува претседавачот, а мерките од 
точка 3 ги изрекува Извршниот одбор со мнозинство гласови. 
 

Член 15 
 Опомената се изрекува за секое однесување со кое се нарушува редот на седницата на 
Извршниот одбор. 
 Одземањето на збор му се изрекува на лице кое во излагањето го навредува или на 
друг начин го предизвикува некој учесник на седницата на Извршниот одбор. 
 Исклучувањето од седницата се изрекува на лица кое грубо ја нарушуваат работата на 
седницата.Оваа мерка се изрекува само за седнциа на која дошло на нарушување на јавниот 
ред.Лицето на кое му е изречена мерката исклучување од седницата должно е веднаш да ја 
напушти просторијата во која се одржува седнциата.Мерката од овој став се внесува во 
записникот од седнциата на Извршниот одбор. 
 Извршниот одбор продожува со работа дури откако изречената мерка ќе се изврши. 
 

 
 НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ 

Член 16 
 Извршниот одбор полноважно одлучува ако на седницата се присутни повеќе од 
половината членови на Извршниот одбор, а одлуките се донесуваат со мнозинставта 
гласови од присутните членови на седницта на Извршниот одбор. 
 Ако за исто прашање постојат повеќе предлози, за усвоен се смета оној предлог што 
добил мнозинство гласови од пристните членови на седнцита на Извршниот одбор. 
 Доколку во постапката за усвојување на одлуки на Извршниот одбор не се добие 
мнозинство при гласањето, се спроведува одлучување во повеќе кругови на изјаснување, 
при што отпаѓаат први предлозите со најмал број добиени гласови, се додека со 
изјаснувањето не се утврди дека некој од предлозите добил мнозинство гласови од 
присутните членови на седницата на Извршниот одбор. 
 Ако при изјаснувањето значително малцинство, односно најмалку 30% од вкупниот 
број на Извршниот одбор се изјасни против донесувањето на одлуката или се воздржи од 
донесувањето на одлуката, донесувањето се одлужува во наредната седнциа на Извршниот 
одбор и  тогаш се донесува со мнозинство гласови. 

 
Член 17 

 Донесувањето на одлуките и другите акти на Извршниот одбор се врши јавно со 
 кревање на рака. 
 По исклучок Извршниот 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 става гласачките ливчиња. 
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Извршниот одбор формира комисија од 3 члена која ќе ги подговтни и преброи 
гласачките ливчиња и ќе состави записник за резултатите од гласањето. 

Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата. 
 

Член 19 
 Резултатите од гласањето се внесуваат во запсисникот од седницта на 

Извршниот одбор. 
 

Член 20 
За секоја седница од Извршниот одбор се води записник, кој се усвојува како прва 

точка на наредната седница на Извршниот одбор. 
Секоја одлука на Извршниот одбор мора да се наведе во записникот кој го 

потпишува претседателот и записничар. 
Во записникот меѓу другото се наведува: 

 Место и време на одржувањето на седницата на Извршниот одбор; 

 Присутни и отсутни членови на Извршниот одбор; 

 Присутни поканети претставници на органи и тела; 

 Име и презиме на претседавачот на седницата, записничарот и имињата на 
комисијата за броење на гласањето; 

 Донесени одлуки, заклучоци и други акти; 

 Значајни настани на седницата како поднесените предлози; 

 Оградување на член на Извршниот одбор против некоја одлука ако 
поднесителот на приговорот тоа го побара; 

 Резултатите од гласањето; 

 Бројот на гласовите за и против по секоја точка од дневниот ред пооделно. 
По исклучок, по барање на член на Извршниот одбор, во записникот може да се 

внесе скратен извод од неговта дискусија, со тоа што членот лично писмено го авторизира 
делот посочен за внесување во записникот. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ 

Член 21 
Измените и доплнувањата на овој деловник се вршат на ист начин како и за 

неговото  донесување. 
 

Член 22 
 Овој Деловник влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 

 
НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-НСДП 

 
 
 

Скопје 26.06.2022 година                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бр.03-65/22 
                                                                                   ____________________ 

     Горан Мисовски 
 
                                                               

                                                                              


