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Врз основа на член 39 став 1 алинеја 4 и член 41 од Статутот на НСДП, Централниот одбор на 

НСДП на Првата конститутивна седница одржана на ден 25.06.2022 година ја донесе следната: 

 
 

О Д Л У К А 
за определување на бројот на членови на Извршниот одбор  

на Нова социјалдемократска партија – НСДП  
и определување на делокруг на надлежности  

 

I. Централниот одбор на НСДП го утврдува следниот број на членови на Извршниот одбор на 

НСДП: 

 

– 15 члена на Извршниот одбор на НСДП. 

 

II. Членови по функција на Извршниот одбор се и претседателот на НСДП, потпретседателите, 

генералниот секретар и другите секретари. 

 

III. Централниот одбор со оваа одлука гo утврдува делокругот на надлежности од определена 

област на општественото живеење на членовите на Извршниот одбор, и тоа: 

 
– член на Извршниот одбор, задолежен/а за политики за економија и соработка со меѓународни 
организации и комори на работодавачи; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за здравство; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за локална самоуправа и политики за Град 
Скопје; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за транспарентност, информирање и 
комуникација со јавност; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за рурален развој транспорт, градежништво, 
урбанизам и комунални дејности; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за унапредување на животната средина и 
обновливи извори на енергија; 
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– член на Извршниот одбор, задолжен/а за европски интеграции, надворешна и меѓународна 
политика; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за земјоделство, шумарство и 
водостопанство; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за соработка со синдикати и невладини организации; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за туризам и природни ресурси; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за телекомуникации и електронски 
комуникации, информатичко општество и дигитализација; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за соработка со приватниот сектор и развој 
на претприемништвото, малите и средни бизниси; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за политики за образование и наука, култура и уметност; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за младински политики и спорт; 
 
– член на Извршниот одбор, задолжен/а за труд и социјална политика, родови политики и 
маргинализирани групи. 
 
 

III.На членовите на Извршниот одбор кои не се членови по функција, со оваа Одлука им се 

определуваат делокруг на надлежности односно области од општественото живеење кои треба со 

своите активности да ги следат и за истите да предлагаат иницијативи и да помагаат на Извршниот 

одбор да зазема политички ставови по предметните прашања од областа. 

 

IV.Членовите на Извршниот одбор кои не се членови по функција ќе учествуваат во работата на 

комисиите од нивна надлежност согласно Статутот на НСДП. 

 

V.Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
        Централен одбор на НСДП, 
претседавач - претседател на НСДП 

Горан Мисовски 
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