СТАТУТ
на Либерално-демократската партија

Скопје, декември 2018 година

Врз основа на член 16 од Законот за политичките партии (Службен весник на
Република Македонија бр.76/04, 5/07, 8/07, 5/08 и 23/13) и член 15 од Одлуката
за измени и дополнувања на Статуот на Либерално-демократската партија
донесена на Седмото собрание на ЛДП кое се одржа на 16.12.2018 година,
Статутарно - правната комисија на седницата одржана на 15.01.2019 година го
утврди пречистениот текст на Статутот на Либерално-демократската партија.
Пречистенитот текст на Статутот на Либерално-демократската партија го опфаќа
Статутот на Либерално-демократската партија од 01.02.2015 година и Одлуката
за измени и дополнувања на Статуот на Либерално-демократската партија од
16.12.2018 година, во кои е означено времето на нивното влегување во сила.
Статутарно - правна комисија на
Либерално-демократската партија

СТАТУТ
на Либерално-демократската партија
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Либерално-демократската партија е политичка партија, правен наследник на
Демократската и на Либералната партија, во која граѓаните слободно се
здружуваат заради:
• ширење на политичките и економските слободи и права на граѓаните;
• ширење и заштита на политичките, економските, социјалните, културните,
еколошките и другите права, интереси, идеи и уверувања на своите
членови;
• партиципација во постапката за избор на претседател на државата,
пратеници, градоначалници и членови на советите (носители на јавни
функции) и
• освојување на власта.
Член 2
Името на партијата е: ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА.
Скратеното име на партијата е ЛДП.
Седиштето на партијата е во Скопје.
Партијата има свој печат во кружна форма, во кој полукружно во горниот дел го
пишува името на Партијата, во средината е амблемот на ЛДП, а полукружно долу
пишува: Скопје.
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Штембилот на Партијата е во правоаголна форма, во горниот дел се впишува
името на Партијата, во средината во два реда е просторот за број и датум, а во
долниот дел пишува: Скопје.
Член 3
Партијата има свој заштитен знак, партиско знаме, свечена песна и партиска
легитимација.
Заштитниот знак ги има следниве елементи: син рамностран триаголник, во кој
стои стилизирана жолта буква "Л". Под него со сини букви, во три реда, пишува
Либерално-демократска партија. Зборот партија е помеѓу две жолти линии.
Партиското знаме е во правоаголна форма, со бела основа на која е аплициран
знакот на Партијата.
Свечената песна на Партијата е обработена верзија на народната песна "Море
сокол пие".
Партиската легитимација го содржи заштитниот знак на Партијата и потребните
податоци за членот што ја поседува и служи како документ за докажување на
припадноста на Партијата.
Член 4
Партијата има својство на правно лице.
Партијата е самостојна во организирањето и остварувањето на своите цели,
задачи и активности, утврдени со овој Статут.
Партијата ги остварува своите права, обврски и одговорности во согласност со
Уставот на Република Македонија, законите, овој Статут и другите позитивни
прописи.
Член 5
Либерално-демократската партија може со посебна одлука на Централниот одбор
да развива различни облици на соработка со други партии и организации со
сродни програмски цели, од земјата и надвор од неа, да стапува во коалиции со
други партии и организации од земјава и да членува во соодветните регионални,
европски и светски организации.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Член 6
Основни цели и задачи на ЛДП се:
• развој на македонското општество и држава и одбрана на нејзиниот
суверенитет и интегритет;
• развој на демократските процеси во македонското општество;
• функционирање на Република Македонија како граѓанска држава чиј
сувренитет произлегува од граѓанинот;
• целосно спроведување на политичките и економските реформи;
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• јакнење и обединување на либералното, демократско и реформско движење
и одбрана на основните вредности на либералната демократија;
• заштита и унапредување на индивидуалните слободи и права на
граѓанинот;
• интеграција на државата во европските и евроатлантските економски,
политички и безбедносни системи;
• да биде партија на слободни и одговорни индивидуи, луѓе со граѓански и
либерален дух;
• да биде партија што се стреми кон достигнување на европските стандарди
во сите сфери на живеењето.
Член 7
За остварување на целите и задачите од член 6 на овој Статут, ЛДП донесува
Партиска програма и други стратешки и плански документи.
III. ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ПАРТИЈАТА
Член 8
Основа на организирањето на ЛДП е членот.
Член на Партијата се станува со потпишување на пристапница.
Член 9
Пристапувањето и членувањето во Партијата е лично право на граѓанинот кој ги
прифаќа нејзините програмски цели и статутарни норми.
Член на Партијата може да стане секој полнолетен граѓанин на Република
Македонија, без разлика на својата национална и етничка припадност, пол,
вероисповед и занимање, кој е државјанин на Република Македонија.
Член 10
Доколку некое здружение, политичка или општествена организација ѝ пристапи
на партијата, нивните членови стануваат полноправни членови на Партијата со
потпишување на пристапница.
Одлука за тоа донесува Централниот одбор.
Член 11
Членот на партијата ги има следниве права, должности и одговорности:
• да учествува во активностите на ЛДП на сите нивоа на организирање;
• да дава предлози, мислења и да изнесува свои ставови;
• слободно да ги изразува сопствените ставови и мислења во однос на
органите и телата на партијата;
• да бира и да биде биран во органите и телата на Партијата;
• да биде кандидиран за носител на јавни функции;
• активно да учествува во остварувањето на целите, задачите и активностите
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•
•
•
•
•
•

на партијата;
да биде информиран за активностите на партијата и нејзините тела;
да се ангажира за ширење на либерално демократските вредности и за
зголемување на бројот на членовите и симпатизери на ЛДП;
во своето политичко делување да работи на остварување на Програмата,
Статутот, одлуките и ставовите на органите на Партијата;
да го чува угледот и идентитетот на Партијата;
да дава предлози за непречена работа на органите и телата на Партијата
според потребите и своите можности;
да има и поинаков став од мнозинството во Партијата и да се залага преку
органите на Партијата за афирмација на таквиот став, иако како
обврзувачки важи мнозинскиот став.
Член 12

Членувањето во ЛДП престанува:
• со писмена изјава за истапување;
• со пристапување во друга политичка партија;
• со кандидирање на изборна листа на друг политички субјект;
• со избор или именување на функција од страна на друг политички субјект,
без претходна согласност на орган на ЛДП;
• доколку делува и работи спротивно на Статутот на ЛДП, одлуките и
ставовите на органите на партијата;
• доколку со своите постапки и делувања го нарушува угледот на Партијата.
Постапката за престанок на членство се утврдува со посебна одлука на
Централниот одбор, донесена со мнозинство гласови од вкупниот број на
членови.
IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ
Член 13
ЛДП се организира на територијален принцип.
Територијалниот принцип на организирање на членството на Партијата
вклучува:
• општински организации;
• Градска организација - Скопје и
• организација на ниво на држава.
Член 14
Општинската организација на ЛДП е основна форма на организирање на
членовите од територијата на една општина.
Општинската организација се формира со одлука на Централниот одбор на ЛДП.
Општинскиот одбор на ЛДП, по потреба, со одлука основа месни одбори.
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Надлежностите, органите и начинот на работење на месните одбори се
определуваат со одлука и/или со други акти на Централниот одбор.
Со посебна одлука на Централниот одбор може да се воспостават и други облици
на организација на ЛДП.
Член 15
Органите на општинската организација и Градската организација на ЛДП, можат
да бидат распуштени со одлука на Централниот одбор, ако дејствуваат спротивно
на Статутот и Програмата на ЛДП.
Член 16
Органи на општинската организација на ЛДП се:
• Собрание;
• Општински одбор;
• Извршен одбор на Општинскиот одбор;
• Претседател на Општински одбор, и
• Надзорен одбор.
Член 17
Собранието на општинската организација на ЛДП е највисок орган на
општинската организација.
Собранието на општинската организација на ЛДП го сочинуваат сите членови од
територијата на општината, а доколку бројот на членовите е поголем од 100,
определен број избрани членови на Собранието.
Бројот на членовите на Собранието на општинската организација се утврдува со
посебна одлука на Општинскиот одбор која ја содржи и постапката за свикување
на Собранието, согласно одлуките и актите на Централниот одбор.
Собранието на општинската организација полноправно работи и одлучува,
доколку се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови.
Член 18
Собранието на општинската организација на ЛДП се свикува со одлука на
Општинскиот одбор.
Одлука за свикување Собрание на општинската организација може да донесе и
Централниот одбор.
Член 19
Собранието на општинската организација на ЛДП ги има следниве права,
должности и одговорности:
• дејствува врз остварувањето на Програмата на партијата во општината;
• ги разгледува основните политички прашања, документи и дејности на
партијата во општината;
• во согласност со програмската ориентација на Партијата, утврдува насоки
за работа на општинската организација;
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• води расправа, завзема ставови, донесува заклучоци и ги усвојува
годишните извештаи на општинската организација;
• води расправа за материјално-финансиската состојба на општинската
организација и извештаите од Надзорниот одбор;
• формира работни тела и комисии;
• ги избира и отповикува членовите на Општинскиот одбор;
• ги избира и отповикува членовите на Надзорниот одбор;
• донесува Деловник за својата работа, и
• врши други работи и задачи што произлегуваат од програмските
активности, или се утврдени со Закон, со други прописи и со овој Статут.
Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, доколку со
овој Статут не е утврдено поинаку.
Член 20
Општинскиот одбор брои од 15 до 40 члена, избрани од Собранието на
општинската организација.
Бројот на членовите на Општинскиот одбор го утврдува Собранието на
општинската организација.
Членови на Општинскиот одбор на општинската организација на ЛДП по
функција се и претседателот, еден потпретседател и секретарот на општинската
организација на Либерално-демократската младина, претседателот и секретарот
на општинската организација на Форумот на жени, избраните пратеници,
членовите на Советот и градоначалникот од соодветната општина.
Член 21
Општинскиот одбор на општинската организација на ЛДП ги има следниве
права, должности и одговорности:
• избира и разрешува претседател, еден или повеќе потпретседатели и
секретар на Општинскиот одбор, со мнозинство гласови од вкупниот број
членови на општинскиот одбор;
• од своите редови избира Извршен одбор на Општинскиот одбор, со
мнозинство гласови од вкупниот број членови на Општинскиот одбор;
• избира членови на Собранието на Либерално-демократската партија;
• избира членови на Собранието на Градската организација на ЛДП - Скопје
(за општинските организации на ЛДП на територијата на Град Скопје);
• донесува одлуки за основање месни одбори;
• по потреба формира Клуб на ветерани на општинската организација;
• предлага правци за натамошна работа на општинската организација;
• предлага годишен извештај за работата на општинската организација;
• утврдува кандидати за градоначалник и за членови на Советот на
општината;
• донесува финансиски план;
• води евиденција на членството во општинската организација;
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• формира комисии и повремени работни тела;
• дава предлози и иницијативи до Централниот одбор на ЛДП;
• донесува одлука за основање Стручна служба на општинската
организација;
• одлучува за кадровски промени и дополнувања на својот состав до 20% од
вкупниот број на избрани членови на општинскиот одбор во мандатниот
период;
• донесува Деловник за својата работа;
• во согласност со одлуките на Централниот одбор ја води кадровската
политика во општинската организација;
• евидентира кандидати за пратеници и ги доставува до Централниот одбор;
• остварува и други права, должности и одговорности што ќе ѝ ги довери
Собранието на општинската организација, како и оние што произлегуваат
од целите и задачите на Партијата.
Општинскиот одбор одлучува со мнозинство од присутните членови, освен
доколку со овој Статут не е утврдено поинаку.
Член 22
Седниците на Општинскиот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот
на Општинскиот одбор, а во случај на негова спреченост, овластува еден од
потпретседателите на Општинскиот одбор.
Претседателот е должен да свика седница на Општинскиот одбор во рок од 8
дена, доколку за тоа поднеле писмен и образложен предлог повеќе од половината
членови на Општинскиот одбор.
Член 23
Извршниот одбор на Општинскиот одбор е извршен орган.
Извршниот одбор брои од 7 до 15 членови избрани од Општинскиот одбор.
По функција, покрај избраните членови во смисла на став 2, членови на
Извршниот одбор се: претседателот, потпретседателите и секретарот на
Општинскиот одбор, претседателот на општинската организација на Либералнодемократската младина и претседателот на Форумот на жени.
Член 24
Извршниот одбор ги има следниве права, должности и одговорности:
• предлага ставови и заклучоци до Општинскиот одбор;
• утврдува нацрт-финансиски план;
• утврдува нацрт-Извештај за работа на органите и телата на општинската
организација;
• утврдува нацрт-правци за натамошна работа;
• се грижи за работата на Стручната служба на општинската организација;
• ги спроведува одлуките и заклучоците на Општинскиот одбор;
• координира со работата на советничката група и со избраните
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функционери на општината;
• формира комисии и повремени работни тела;
• донесува Деловник за работа и
• врши и други работи што ќе му ги довери Општинскиот одбор, како и
работи што произлегуваат од овој Статут.
Извршниот одбор одлучува со мнозинство гласови од присутните членови,
доколку со овој Статут не е утврдено поинаку.
Член 25
Надзорниот одбор го избира Собранието на општинската организација на ЛДП.
Надзорниот одбор брои од 3 до 5 члена што ги избира Собранието на
општинската организација.
Надзорниот одбор избира претседател од редот на своите членови.
Надзорниот одбор ги донесува одлуките со мнозинство гласови од присутните
членови, доколку со овој Статут не е утврдено поинаку.
Надзорниот одбор врши:
• контрола врз спроведувањето на Статутот и другите акти на општинската
организација на Партијата;
• го контролира спроведувањето на одлуките на Собранието, Општинскиот
одбор и Извршниот одбор на општинската организација;
• го контролира финансиското работење на Општинскиот одбор;
• врши и други работи што произлегуваат од овој Статут и актите на
Централниот одбор.
Член 26
На ниво на Град Скопје се формира Градска организација на ЛДП - Скопје, која
одржува Собрание што го сочинуваат избрани претставници од општинските
организации на ЛДП од територијата на Градот Скопје и претставници од
Градската организација.
Бројот на членовите на Собранието на Градската организација на ЛДП - Скопје
се утврдува со одлука на Градскиот одбор на Градската организација на ЛДП Скопје.
Член 27
За работата на органите и телата на Градската организација на ЛДП - Скопје
важат одредбите од член 15 до член 26 од овој Статут.

V. ОРГАНИ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКАТА ПАРТИЈА
Член 28
Органи на ЛДП се:
• Собрание;
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Централен одбор;
Извршен одбор;
Претседател;
Надзорен одбор, и
Генерален секретар.
V. А. СОБРАНИЕ НА ЛДП

Член 29
Собранието е највисок орган на ЛДП.
Собранието го сочинуваат:
• претседателот на ЛДП;
• генералниот секретар на ЛДП;
• членовите на Централниот одбор на ЛДП;
• членовите на Надзорниот одбор на ЛДП;
• претседателот на Советот на ЛДП;
• претседателите на општинските одбори и претседателот на Градскиот
одбор;
• пратениците на ЛДП во Собранието на Република Македонија;
• членовите на Владата на Република Македонија од редовите на ЛДП;
• градоначалниците во единиците на локалната самоуправа од редовите на
ЛДП;
• членовите на Извршниот одбор на Либерално-демократската младина на
ЛДП;
• избраните членови на Советите на единиците на локалната самоуправа од
редовите на ЛДП, доколку Централниот одбор донесе посебна одлука за
тоа и
• членовите што се избираат од општинските организации на ЛДП,
Градската организација, општинските клубови и Форумот на жени на ЛДП,
чиј број и постапка на избор се утврдува со посебна одлука на Централниот
одбор, врз основа на претходно утврдени критериуми.
Со одлука на Централниот одбор, членови на Собранието на ЛДП можат да
предложат и Извршниот и Централниот одбор на ЛДП.
Времето за одржување на Собранието, со посебна одлука го утврдува
Централниот одбор на Партијата.
Член 30
Собранието на ЛДП се одржува по потреба, а задолжително на четири години.
Собранието се свикува со одлука на Централниот одбор, најкасно 30 дена пред
истекот на мандатот.
Собранието може да се закаже и пред истекот на мандатот доколку за тоа донесе
одлука Централниот одбор. За новото Собрание се избираат нови членови на
Собранието.
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Од денот на закажување до денот на одржување на Собранието треба да поминат
најмалку 30 дена.
Предлог или барање за свикување на Собрание може да поднесе и повеќе од
половината општински организации на ЛДП.
Собранието работи според Деловник за работа.
Собранието се свикува со писмена покана, во која е содржан и предлогот на
дневниот ред.
Член 31
Собранието може полноважно да работи и одлучува доколку на седницата
присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови.
Собранието ги донесува одлуките со мнозинство гласови од присутните членови,
доколку со овој Статут не е утврдено поинаку.
Одлуките од својата надлежност, како и изборот на органите, Собранието ги
врши по претходна расправа и по правило, јавно.
Гласањето може да биде и тајно, до колку за тоа се донесе посебна одлука.
За работата на Собранието се води Записник што го потпишуваат претседавачот
на седницата, записничарот и двајцата заверувачи на записникот.
Член 32
Собранието на ЛДП ги има следниве права, должности и одговорности:
• донесува Програма и Статут на ЛДП;
• врши измени и дополнувања на Програмата и Статутот;
• утврдува насоки за работата на Партијата;
• донесува резолуции, декларации и други акти и програмски документи;
• ги усвојува Извештаите за работата на органите и телата на Партијата;
• одлучува за промена на името и знакот на Партијата;
• формира работни тела на Собранието;
• го избира и отповикува Централниот одбор;
• го избира и отповикува Надзорниот одбор;
• избира и отповикува претседател на Партијата;
• избира и отповикува генерален секретар на Партијата;
• решава по жалбите и приговорите на членовите на Партијата, како и за
барањата што се упатени до Собранието;
• донесува Деловник за својата работа;
• пренесува надлежности на други органи и тела на Партијата;
• врши и други работи што произлегуваат од програмските определби или се
утврдени со Закон, со други прописи или со овој Статут.
Член 33
Правата, должностите и одговорностите на Собранието во итни случаи или
вонредни околности ги врши Централниот одбор на Партијата, при што има
обврска на првата следна седница да го информира Собранието за преземените
активности.
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V. Б. ЦЕНТРАЛЕН ОДБОР НА ЛДП
Член 34
Централниот одбор го избира Собранието на ЛДП на предлог на Претседателот
на Партијата и тој е највисок орган на Партијата помеѓу две Собранија.
Мандатот на Централниот одбор изнесува 4 (четири) години.
Функцијата на член на Централниот одбор на ЛДП, може да престане и пред
истекот на мандатот, доколку:
• се свика предвремено Собрание, за избор на органи на ЛДП;
• поради престанок на членство во ЛДП;
• поднесе оставка од функцијата член на Централниот одбор;
• настапат одредбите од член 38, став (1), алинеја 20 од Статутот на ЛДП;
• поради смрт.
Централниот одбор брои од 70 до 90 членови.
По функција членови на Централниот одбор се и:
• Претседателот на Партијата;
• Генералниот секретар;
• Претседателот на Советот;
• Претседателот, еден потпретседател и генералниот секретар на ЛиДеМ;
• Претседателот и генералниот секретар на Форумот на жени;
• Избраните пратеници од ЛДП во Собранието на Република Македонија;
• Членовите на Владата на Република Македонија од редовите на ЛДП и
• Градоначалниците од редовите на ЛДП.
На седниците на Централниот одбор учествуваат претседателите на општинските
одбори и Градскиот одбор на ЛДП - Скопје како и претседателите на
општинските клубови на ЛДП.
Член 35
Кандидатите за членови на Централниот одбор на ЛДП, по претходно утврдени
критериуми за избор и спроведена постапка, ги предлагаат општинските одбори
и органите на ЛДП.
Од предложените кандидати, Претседателот на ЛДП предлага единствена листа
на кандидати за членови на Централниот одбор која може да биде до 30%
поголема од бројот на кандидатите што се избираат.
Единствената листа содржи најмалку 70% кандидати за членови на Централниот
одбор предложени од страна на општинските организации.
Доколку предложената листа содржи повеќе кандидати од бројот што се бира,
тогаш се спроведува тајно гласање и за избрани ќе се сметаат оние кандидати кои
што освоиле најголем број гласови.
За бројот и постапката, критериумите и начинот на предлагањето на кандидати
за членови на Централниот одбор на ЛДП се донесуваат посебни правила од
страна на Централниот одбор на ЛДП.
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Член 36
Централниот одбор одржува седници по потреба а најмалку четири седници во
текот на годината.
Седниците на Централниот одбор се свикуваат по предлог на:
• претседателот на ЛДП;
• орган на ЛДП;
• 1/3 од членовите на Централниот одбор, и
• 1/3 од општинските одбори.
Со седниците на Централниот одбор претседава претседателот на партијата, а во
случај на негова спреченост, по негово овластување, еден од потпретседателите
или генералниот секретар на ЛДП.
Седниците на Централниот одбор се свикуваат со писмена покана, во која е
содржан и предлогот на дневниот ред, а во итни случаи седниците се свикуваат и
со усна покана.
Член 37
Централниот одбор расправа, зазема ставови и донесува одлуки врз основа на
јавно гласање.
Гласањето може да биде и тајно, доколку за тоа се донесе посебна одлука.
Централниот одбор може полноважно да работи и одлучува, доколку на
седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови, а
одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на седницата, доколку со
овој Статут не е утврдено поинаку.
За секоја седница на Централниот одбор се води записник што се усвојува на
следната седница.
Член 38
Централниот одбор на ЛДП ги има следниве права, должности и одговорности:
• расправа за актуелни состојби и движења поврзани со општествените,
политичките, економските и другите состојби во државата и утврдува
ставови и заклучоци;
• се грижи за реализација на програмските цели на партијата и за усвоените
ставови и заклучоци;
• утврдува предлог-извештај за работата на Партијата;
• усвојува финансиски план и Завршна сметка на ЛДП и го уредува начинот
на финансиското работење на ЛДП;
• избира и отповикува членови на Извршниот одбор од својот состав;
• избира и отповикува генерелен секретар на ЛДП;
• избира и отповикува потпретседатели на Партијата;
• избира и отповикува Претседател и членови на Советот на Партијата;
• го утврдува начинот на евиденција на членството;
• донесува Програма за развој на Партијата и ширење на членството меѓу две
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Собранија;
ги утврдува мерките и активностите за интерна комуникација во ЛДП;
донесува одлука за изборна кампања и активности поврзани со изборната
кампања;
ги верифицира Правилата за работа на Пратеничката група на ЛДП;
формира работни тела на ЛДП;
решава по жалби на одлуките на општинските одбори на општинските
организации;
утврдува кандидатската листа на ЛДП за изборите за пратеници;
утврдува листа на кандидати за членови на Владата на Република
Македонија од редовите на ЛДП;
ја верификува кандидатската листа за градоначалници и членови на
Советите во единиците на локалната самоуправа;
одлучува за изборни договори или коалиции, како и соработка со други
партии;
одлучува за кадровски промени и дополнувања на својот состав до 20% од
вкупниот број на членови врз основа на критериуми усвоени од
Централниот одбор;
ја пропишува висината на членарината и начинот на нејзиното прибирање
донесува одлуки за посебно организирање на членството;
донесува одлуки за времено формирање на општински клубови во
општини каде не постојат услови за формирање на општинска
организација;
ги утврдува начините и формите на финансирање на Партијата;
донесува Деловник за својата работа;
донесува одлуки за основање посебни служби;
утврдува критериуми за кандидат за претседател и генерален секретар на
ЛДП;
донесува Правила за работа на општинските организации;
основа работни тела за разгледување на прашања од својата надлежност
(одбори, комисии, проектни групи и слично),
одлучува за други прашања сврзани со работата на ЛДП, кои со Статут или
со друг општ акт не се ставени во надлежност на друг орган, како и работи
кои со посебна одлука ќе му ги довери Собранието на ЛДП.

Член 39
Во извршувањето на правата, должностите и одговорностите, Централниот одбор
е одговорен пред Собранието.
Собранието на ЛДП може да го отповика Централниот одбор или одделен негов
член.
Предлог за отповикување на Централниот одбор или на одделен негов член може
да поднесе орган на Партијата или најмалку 1/3 од вкупниот број членови на
Собранието.
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Предлогот за отповикување на Централниот одбор или одделен негов член мора
да биде доставен во писмена форма со соодветно образложение.
Одлуката на Собранието за отповикување се донесува во писмена форма.
V. В. ИЗВРШЕН ОДБОР
Член 40
Извршниот одбор е извршен орган на Централниот одбор на ЛДП.
Извршниот одбор брои од 11 до 19 избрани членови.
Покрај избраните членови, по функција членови на Извршниот одбор се:
• претседателот на ЛДП;
• генералниот секретар;
• потпретседателите на ЛДП;
• претседателот на Либерално-демократската младина и
• претседателот на Форумот на жени.
Доколку не е член на Извршниот одбор, право на присуство на седниците на овој
орган, има и портпаролот на ЛДП, но без право на глас.
Член 41
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот на
ЛДП.
Седница на Извршниот одбор може да се свика по предлог на:
• орган на Партијата, и
• најмалку 1/3 од неговите членови.
Член 42
Извршниот одбор може полноважно да работи и да одлучува, доколку на
седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови.
Извршниот одбор своите одлуки ги донесува со јавно гласање, со мнозинство
гласови од присутните членови, доколку со овој Статут не е определено поинаку.
Со посебна одлука може да се утврди донесување на одредени одлуки и други
акти со тајно гласање.
Член 43
Извршниот одбор ги има следниве права, должности и одговорности:
• ги гради и реализира политичките ставови на ЛДП;
• утврдува нацрт на акти и други документи што ги донесува Собранието и
Централниот одбор;
• утврдува Нацрт-извештај за работата на ЛДП помеѓу две седници на
Централниот одбор;
• му предлага ставови и заклучоци на Централниот одбор на ЛДП;
• ги реализира ставовите и заклучоците на Централниот одбор;
• го следи спроведувањето и начинот на кој се води евиденцијата на
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членството;
ја следи реализацијата на Програмата за развој на Партијата и ширењето
на членството;
ја организира Стручната служба на ЛДП;
донесува акти за извршување на обврските на работниот однос на
вработените во Стручната служба на ЛДП;
ги разгледува претставките, мислењата, иницијативите и барањата што им
се доставуваат на највисоките органи на ЛДП;
формира работни тела;
избира портпарол;
избира секретар за меѓународна соработка;
избира извршни секретари за одделни области;
донесува Деловник за својата работа, и
извршува и други работи што ќе му ги довери Централниот одбор, како и
оние што произлегуваат од целите и задачите на ЛДП, а не се ставени во
надлежност на друг орган.

Член 44
За својата работа Извршниот одбор е одговорен пред Централниот одбор на ЛДП.
Централниот одбор на ЛДП може да го отповика Извршниот одбор или одделен
негов член.
Предлог за отповикување на Извршниот одбор може да поднесе орган на
Партијата или пак најмалку 1/3 од вкупниот број на членовите на Централниот
одбор.
Предлогот за тоа мора да биде доставен во писмена форма со соодветно
образложение.
Одлуката за тоа е конечна и се донесува во писмена форма.
Член 45
Извршниот одбор избира Секретар за меѓународна соработка.
Надлежностите, правата и одговорностите на секретарот за меѓународна
соработка ги утврдува Централниот одбор со посебна одлука.
Член 46
Извршните секретари ги именува Извршниот одбор по предлог на генералниот
секретар.
V. Г. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЛДП
Член 47
Претседателот е политичко-извршен орган на Партијата.
Во случај кога претседателот е избран на државна функција неспоива со вршење
на функцијата Претседател на Партијата мандатот му мирува, а работите сврзани
со неговата функција во Партијата, по предлог на претседателот ги извршува еден
16

од потпретседателите, за што посебна одлука донесува Централниот одбор на
Партијата.
Кандидатура за претседател на ЛДП се поднесува во писмена форма од страна
на заинтресираните кандидати во роковите утврдени со одлука на Централниот
одбор.
Кандидатура за претседател на ЛДП, може да поднесе член на Собранието на
ЛДП, кој ги исполнува претходно утврдените критериуми од страна на
Централниот одбор.
Централниот одбор на ЛДП ги разгледува пристигнатите кандидатури и ги
доставува до Собранието на ЛДП.
Член 48
Претседателот на ЛДП се бира од редот на членовите на Собранието на ЛДП со
мнозинство гласови од вкупниот број членови на Собранието.
Во случај да има повеќе кандидати изборот се врши со мнозинство гласови од
присутните членови на Собранието.
Доколку ниеден кандидат за претседател не го добие потребното мнозинство
гласови, во вториот круг се гласа за двајцата кандидати кои освоиле најмногу
гласови, при што за избран се смета оној кандидатот кој што освоил повеќе
гласови.
Член 49
Претседателот на ЛДП ги има следниве права, должности и одговорности:
• ги свикува и раководи со седниците на Централниот одбор и на Извршниот
одбор на ЛДП;
• ја спроведува политиката на ЛДП;
• ја претставува и застапува ЛДП во земјата и странство;
• го координира функционирањето на ЛДП;
• се грижи за спроведување на одлуките, заклучоците и другите акти на
ЛДП;
• потпишува акти;
• предлага програми за развој на партијата помеѓу две Собранија и ширење
на членството;
• предлага мерки и активности за интерна комуникација во ЛДП;
• предлага начини и форми на финансирање на Партијата;
• предлага начин на водење на изборната кампања;
• во определени случаи, ангажира стручни лица од одредени области за
помош во извршувањето на својата функција;
• ја води кадровската политика, согласно одредбите на овој Статут и другите
акти на ЛДП и одлуките на Централниот одбор;
• ја предлага кандидатската листа за пратеници на ЛДП;
• предлага кандидат/ти за потпретседател на ЛДП;
• предлага листа за членови на Централниот и Извршниот одбор, и
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• врши и други работи што ќе му ги доверат Собранието на ЛДП и
Централниот одбор на Партијата, или се утврдени со Закон или со овој
Статут.
Член 50
Функцијата на претседателот на ЛДП престанува:
• по негово барање, и
• со разрешување од страна на Собранието на ЛДП.
Предлог за разрешување на претседателот во писмена форма можат да поднесат:
• орган на ЛДП и
• најмалку 1/2 од вкупниот број членови на Собранието на ЛДП;
• најмалку 1/2 од вкупниот број на општински организации.
Собранието на ЛДП одлуката ја донесува со мнозинство гласови од присутните
членови.
V. Д. ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ
Член 51
Централниот одбор со мнозинство гласови од присутните членови на седницата
избира еден или повеќе потпретседатели.
Член 52
Потпретседателите ги имаат следниве права, должности и одговорности:
• се грижат за реализација на Програмата на ЛДП;
• се грижат за работата на органите и телата на ЛДП;
• се грижат за операционализација на донесените ставови и заклучоци;
• согласно насоките од Извршниот одбор и од претседателот на ЛДП се
грижат за остварување на комуникација со другите политички партии и
организации;
• се грижат за спроведување на изборната кампања, и
• во случај на отсутност или спреченост на претседателот, ги потпишуваат
актите што ги донесуваат Собранието на ЛДП, Централниот одбор на
Партијата или Извршниот одбор.
Член 53
Функцијата на потпретседателот може да престане:
• по негово барање, и
• со разрешување од Централниот одбор.
Предлог за разрешување на потпретседателот во писмена форма со соодветно
образложение може да поднесе:
• орган на Партијата, или
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• најмалку 1/3 од вкупниот број членови на Централниот одбор.
V. Ѓ. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
Член 54
Генералниот секретар се избира од страна на Централниот одбор на ЛДП, со
мнозинство гласови од присутните членови на седницата.
За кандидат за генерален секретар на ЛДП, може да биде предложен член на
Централниот одбор на ЛДП, кој ги исполнува претходно утврдените критериуми
од страна на Централниот одбор.
Член 55 – се брише
Член 56
Генералниот секретар ги има следниве права, должности и одговорности:
• ги подготвува седниците на Собранието, на Централниот одбор и на
Извршниот одбор на ЛДП;
• контактира со општинските одбори на ЛДП и им дава соодветни насоки за
нивната работа;
• ги координира активностите за спроведување на одлуките, заклучоците и
ставовите на Собранието, на Централниот одбор и на Извршниот одбор на
Партијата;
• предлага извршни секретари и ја организира и координира нивната работа;
• предлага мерки и активности за работата на ЛДП;
• се грижи за работењето на стручната служба на ЛДП;
• се грижи за операционализација на донесените ставови и заклучоци;
• се грижи за спроведување на интерната комуникација во Партијата;
• согласно насоките на претседателот на ЛДП се грижи за начините и
формите на финансирање на Партијата;
• се грижи за спроведување на изборната кампања;
• му помага на претседателот во водење на кадровската политика;
• по овластување на претседателот ги потпишува финансиските документи
на ЛДП и
• врши и други работи што ќе му ги доверат Централниот одбор и
Извршниот одбор на ЛДП или, пак, се утврдени со овој Статут.
Член 57
Функцијата на генералниот секретар престанува:
• по негово барање и
• со разрешување од страна на Централниот одбор.
Предлог за разрешување на генералниот секретар во писмена форма можат да
поднесат:
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• Орган на ЛДП;
• најмалку 1/3 од вкупниот број членови на Централниот одбор на ЛДП;
• најмалку 1/3 од вкупниот број на општински организации”.
Централниот одбор на ЛДП одлуката ја донесува со мнозинство гласови од
присутните членови.
V. Е. НАДЗОРЕН ОДБОР
Член 58
Надзорниот одбор брои од 5 до 7 членови што ги избира Собранието на Партијата
од редот на своите членови.
Претседателот на Надзорниот одбор го избира Одборот од редот на своите
членови.
Надзорниот одбор ги има следниве права, должности и одговорности:
• врши контрола врз спроведувањето на Статутот и другите акти на
Партијата;
• го контролира спроведувањето на одлуките на Собранието, на
Централниот и на Извршниот одбор, и остварува и други права, должности
и одговорности што се утврдени со Закон.
Член 59
Надзорниот одбор или одделни негови членови можат да бидат разрешени и пред
истекот на мандатот поради неактивност, несовесно или нестручно извршување
на доверените права, должности и одговорности.
Предлог за разрешување на Одбор или на одделни негови членови може да
поднесе орган на Партијата.
Предлогот мора да биде доставен во писмена форма, да биде образложен и
поткрепен со соодветни материјални докази.
Одлуката на Собранието за разрешување на Одбор или на одделен негов член е
конечна и се донесува во писмена форма.
V. Ж. СОВЕТ НА ЛДП
Член 60
Советот на ЛДП го избира Централниот одбор на Партијата со мнозинство
гласови од присутните членови на седницата.
Член 61
Советот е советодавно тело на ЛДП, составено од членови на ЛДП и други
истакнати личности.
Советот дава мислења, ставови и предлози за прашања од стратешко значење за
развојот на ЛДП, општеството и државата.
Советот работи во согласност со својата Програма и Деловникот за работа.
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Со работа на Советот раководи претседателот на Советот.
Советот поднесува годишен извештај за својата работа до Централниот одбор.
Член 62
Мандатот на член на Советот може да престане:
• по негово барање, или
• доколку го разреши Централниот одбор пред истекот на мандатот.
Предлог за разрешување на член на Советот поднесува:
• орган на Партијата, или
• најмалку 1/3 од вкупниот број членови на Централниот одбор.
V. Ж. А. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ
Член 63
Претседателот на Советот го избира Централниот одбор на ЛДП со мнозинство
гласови од присутните членови на седницата.
Член 64
Претседателот на Советот ги има следниве права, должности и одговорности:
• ги свикува и раководи со седниците на Советот;
• учествува во работата на органите и телата на ЛДП;
• предлага кандидати за членови на Советот;
• предлага Платформа и Програма за работа на Советот;
• предлага мерки од стратешко значење за Партијата;
• врши и други работи што ќе му ги довери Централниот одбор на Партијата
или произлегуваат од овој Статут.
Член 65
Функцијата на претседателот на Советот може да престане:
• по негово барање, или
• доколку Централниот одбор на Партијата го разреши пред истекот на
мандатот.
Предлог за разрешување на претседателот на Советот може да поднесе:
• орган на Партијата, или
• најмалку 1/3 од вкупниот број на членови на Централниот одбор на
Партијата.
V. З. ПРАТЕНИЦИ НА ЛДП
Член 66
Пратениците во Собранието на Република Македонија од ЛДП заради
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координирање на своето дејствување, формираат пратеничка група.
Член 67
Членовите на Пратеничката група на ЛДП од својот состав избираат координатор
и заменик-координатор на Пратеничката група на ЛДП.
Пратеничката група на ЛДП донесува Деловник за своето работење што го
верификува Централниот одбор.
VI. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА МЛАДИНА
Член 68
Во рамките на Партијата, како политички подмладок дејствува Либералнодемократската младина (во понатамошниот текст: ЛиДеМ).
Мандатот на органите на Либерално-демократската младина трае 2 години.
Целите, задачите, принципите на организирање и начинот на работење на ЛиДеМ
се регулираат со Програма и со Правила за работа на ЛиДеМ, а во согласност со
Програмските определби и Статутот на Партијата.
VII. ФОРУМ НА ЖЕНИ НА ЛДП
Член 69
Во рамките на Партијата како политичка форма на организирање на женскиот дел
на членството дејствува Форумот на жени на ЛДП.
Мандатот на органите на Форумот на жени на ЛДП трае 2 години.
Целите, задачите, принципите на организирање и начинот на работење на
Форумот на жени се регулира со Програма и со Правила за работа кои се во
согласност со програмските определби и Статутот на Партијата.
VIII. СТРУЧНА СЛУЖБА
Член 70
ЛДП има своја Стручна служба што ги извршува стручните, оперативните и
другите работни задачи што се во интерес на целите, активностите и задачите на
Партијата.
IX. КОНТРОЛА ВРЗ РАБОТАТА НА ПАРТИЈАТА
Член 71
Контрола врз работата на Партијата вршат нејзините органи и членови, на начин
утврден со овој Статут.
Контрола на законитоста на работењето на Партијата, во согласност со
законските прописи, вршат и надлежните органи и служби на Република
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Македонија.
Член 72
Членовите на Партијата имаат право на контрола врз работењето на ЛДП
непосредно преку Надзорниот одбор.
X. ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПАРТИЈАТА
X. А. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПАРТИЈАТА
Член 73
Партијата ја претставува Претседателот на ЛДП или по негово овластување
Генералниот секретар или еден од потпретседателите.
Член 74
Претседателот ја претставува Партијата пред:
• субјектите што се непосредно заинтересирани или можат да придонесат за
успешно остварување на целите и задачите на Партијата;
• меѓународните субјекти што соработуваат со Партијата и нивните
официјални органи и делегации, и
• претставниците од други држави што соработуваат со Партијата или
пројавуваат интерес за соработка.
X. Б. ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПАРТИЈАТА
Член 75
Партијата ја застапува претседателот во рамките на нејзините цели и задачи и во
границите на своите овластувања утврдени со овој Статут.
XI. СРЕДСТВА НА ПАРТИЈАТА, НАЧИН НА НИВНО
СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ
Член 76
За остварување на своите цели и задачи, Партијата стекнува средства, односно
определени права на средства и со нив располага во согласност со овој Статут и
Закон.
Член 77
Партијата стекнува парични средства, предмети и материјални добра што се
обезбедуваат од:
• членарина;
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•
•
•
•
•
•
•
•

доброволни прилози;
приходи;
сопствен имот;
кредити;
подароци;
дотации;
легати;
Буџетот на Република Македонија.

Член 78
Стекнувањето, користењето и располагањето со средствата на Партијата се врши
на начин утврден со општите прописи, Законот за политички партии, Законот за
финансирање на политичките партии и со овој Статут.
Член 79
Средствата на Партијата можат да се користат само за намени утврдени со
финансискиот план и врз основа на соодветен документ.
Наредбодавач за извршување на финансискиот план, во согласност со правата,
обврските и одговорностите утврдени со Закон е претседателот на ЛДП.
XII. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА
РАБОТАТА НА ПАРТИЈАТА
Член 80
ЛДП обезбедува известување на членовите и јавноста преку:
• достапност на извештаите и другите материјали во врска со работата на
Партијата до членовите и другите заинтересирани лица, како и нивно
доставување до јавноста;
• издавање билтени и други публикации;
• организирање на прес конференции;
• издавање соопштенија за јавноста;
• непосредно настапување на овластени претставници на Партијата преку
средствата за јавно информирање, и
• други начини што овозможуваат навремено и точно известување на
јавноста за работата на Партијата.
XIII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛДП И РАСПОЛАГАЊЕ
СО НЕЈЗИНИОТ ИМОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНОК
Член 81
Партијата може да престане со работа доколку:
• за тоа со 2/3 мнозинство одлучи Собранието на Партијата;
• бројот на нејзините членови се намали под бројот определен со Законот за
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политички партии;
• Собранието утврди дека Партијата не ги извршува своите цели и задачи;
• настапи било која од причините утврдени со Законот за политички партии
за забрана на работа на Партијата.
Член 82
Постапката за престанок или забрана на работа на Партијата ја покренуваат и
водат и во врска со тоа одлучуваат надлежните органи утврдени со Закон.
Член 83
Кога Партијата ќе престане со работа, средствата што остануваат по
исполнувањето на нејзините обврски, се пренесуваат на Црвениот крст на
Македонија.
XIV. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ЛДП
Член 84
Иницијатива за измени и дополнувања на Статутот може да покрене секој член,
општински одбор, орган или работно тело на ЛДП.
Член 85
Иницијативата за измени и дополнувања на Статутот се поднесува во писмена
форма до Централниот одбор на ЛДП и таа мора да содржи образложение на
причините заради кои се поднесува, како и содржина на измените и
дополнувањата што се предлагаат.
Член 86
Врз основа на поднесените иницијативи и претходно водената јавна расправа по
Нацртот на одлуката, Централниот одбор утврдува Предлог-одлука за измени и
дополнувања на Статутот и ја упатува за донесување на Собранието на Партијата.
За неприфатените иницијативи и причините за тоа Централниот одбор ги
известува подносителите, кои имаат право да се обратат до Собранието за
расправа и за произнесување околу постоењето причини за измени и
дополнувања на Статутот.
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 87
Мандатите на членовите на органите на ЛДП се 4 години, со право на повторен
избор.
Член 88
Толкување на одредбите од овој Статут дава Централниот одбор на Партијата.
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Член 89
Овој Статут влегува во сила наредниот ден по неговиот упис во Судскиот
регистар.
Член 90
(член 14 од Одлуката за измени и дополнувања
на Статутот од 16.12.2018 година)
Одредбите од оваа Одлука кои се однесуват на избор и престанок на функцијата
на генералниот секретар, ќе се применуваат по престанокот на функцијата на
генералниот секретар избран на Седмото Собрание на ЛДП.
Член 91
(член 15 од Одлуката за измени и дополнувања
на Статутот од 16.12.2018 година)
Се задолжува Статутарно-правната комисија на ЛДП да изготви пречистен текст
на Статутот во рок од 2 месеци од влегувањето на сила на оваа Одлука.
Член 92
(член 16 од Одлуката за измени и дополнувања
на Статутот од 16.12.2018 година)
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден, сметано од денот на нејзиното
донесување.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА
Претседател
ГОРАН МИЛЕВСКИ
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