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ПРЕДЛОГ 

 
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 потпретседатели на Централниот одбор на НСДП  

и определување на правата и делокругот на нивните надлежности 

 
 
I.Централниот одбор на НСДП го утврдува следниот број на потпретседатели на НСДП: 
 

– 4  потпретседател и/ки на НСДП. 

 

II.Централниот одбор со оваа одлука ги утврдува правата и делокругот на надлежности на секој 

од потпретседателите, и тоа: 

 

 ОПШТИ ПРАВА, ОБВРСКИ И НАДЛЕЖНОСТИ: 

 
– ја претставуваат  и застапуваат НСДП со овластување на претседателот на НСДП; 

– ги свикуваат седниците на Централниот одбор и Извршниот одбор на НСДП со 

овластување на претседателот на НСДП; 

– учествуваат во градењето на политиките на НСДП; 

– вршат и други работи што ќе им ги довери претседателот на НСДП. 

    

1.Потпретседател/ка на НСДП – задолжен/а  за европски политики, политички систем, 

законодавство, труд и социјална политика и родови прашања; 

 

2.Потпретседател/ка на НСДП – задолжен/а за политики за економија, финансии, 

енергетика, инвестиции и транспорт и врски; 

 

3.Потпретседател/ка на НСДП – задолжен/а за политики за добро владеење, 

транспарентност, отчетност, комуникација со јавност и дигитализација; 

 

4.Потпретседател/ка на НСДП – задолжен/а за политики за владеење на право, борба 

против корупција и одбрана и безбедност. 

 25 јуни 2022 година 
С т р у г а 

 

http://www.nsdp.org.mk/


НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 

Република Северна Македонија 
ул. „Димитрие Чуповски“ бр.4  2-1/6, Скопје 
тел: 02 3238 775, факс: 02 3290 465,  
web:  www.nsdp.org.mk  

 
 
 
III.Потпретседателите на НСДП ќе го заменуваат претседателот на НСДП, во случај на негова 

спреченост или отсуство, по овластување од страна на претседателот на НСДП и ќе можат да ги 

остваруваат статутарните права и обврски кои ќе им ги довери претседателот на НСДП. 

 

IV.Потпретседателите на НСДП во делокругот на надлежностите утврдени со оваа одлука се 

задолжуваат да вршат координација на работата на Комисиите на НСДП, кои се од областите 

утврдени како нивен делокруг на надлежност со оваа Одлука. 

 

V.Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

        Централен одбор на НСДП, 

претседавач - претседател на НСДП 

Горан Мисовски 
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