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Врз основа на член 39 став 1 алинеја 4 и член 43 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 други секретари на НСДП  

и определување на правата и делокругот на нивните надлежности 
 

 
 
I.Централниот одбор на НСДП утврдува 2 (два) други секретари на НСДП, и тоа: 
 

1. Организационен секретар/ка на НСДП и  

 

2. Секретар за меѓународна соработка на НСДП. 

 

 

II.Централниот одбор со оваа одлука ги утврдува правата и делокругот на надлежности на секој 
секретар/ка посебно, и тоа: 
 

1.Организационен секретар/ка на НСДП  

– задолжен/а да ги реализира насоките дадени од генералниот секретар на партијата за 
организирање и оперативно реализирање на активностите на партијата, теренските 
активности на НСДП, логистичка поддршка при организирање на седниците на 
Централен одбор и Извршен одбор низ градовите и општините, организирање на 
активности во врска со средби со граѓани и митинзи, отворање на канцеларии на НСДП 
во град Скопје и општините, активности за координација на општинските организации, 
организациони активности за подготовка на конференции на општинските организации, 
конгрес  или конвенција на НСДП и други активности утврдени од органите на партијата. 

 
2.Секретар за меѓународна соработка на НСДП: 
– задолжен/а за градењето на меѓународната позиција на НСДП, воспоставувањето на 
контакти и облици на соработка со партии со социјалдемократска ориентација, го води 
процесот за зачленување на НСДП во европските и меѓународни организации и партии 
на социјалисти и социјалдемократи, оставарува соработка со претставниците на 
мегународните организации кои имаат претставниоштва во нашата држава и на 
регионално ниво, се грижи за добра соработка со дипломатските и конзилијарни 
претставници на другите држави во република Северна Македонија, учествува во 
градењето на политиките на НСДП. 
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III.Секретарите на НСДП можат да го заменуваат претседателот на НСДП, во случај на негова 
спреченост или отсуство, по овластување од страна на претседателот и согласно Статутот ќе 
можат да ги остваруваат статутарните права и обврски. 
 
IV.Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

 
        Централен одбор на НСДП, 
претседавач - претседател на НСДП 

Горан Мисовски 
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