АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА

СТАТУТ
(пречистен текст)

Март,2017

Врз основа на члeновите 14 и 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 18 од Статут на
АПМ на I (прво) Главниот Одбор на АЛИЈАНСАТА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА
на седницата одржана на ден 09.08.06.2015 година го донесе следниот :

С Т А Т У Т
НА АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА
(пречистен текст)
I. Општи одредби
а) Предмет на уредување и утврдување
Член 1
Со овој Статут Алијансата за позитивна Македонија ги уредува:името,
скратеното име, седиштето, симболот и знамето на Партијата,политичките цели на
дејствување, остварување на јавноста во работата и начинот на дејствување,
условите и начинот на зачленување и престанување на членството и правата,
обврските и одговорностите на членовите, застапувањето и претставувањето,
органите, начинот на нивниот избор и отповикување,траење на мандатот и начинот
на одлучување,стекнувањето и располагањето со средствата, престанокот на
Партијата, постапувањето со имотот во случај на престанокот на Партијата, како и
други прашања од интерес на членството и работењето на Партијата.
б) Име,скратено име и седиште
Член 2
Името на политичката партија е:
АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА
Скратеното име на политичката партија е АПМ.
Седиштето на партијата е во Скопје.

Член 3
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Алијанса за позитивна Македонија (во понатамошниот текст АПМ) има
својство на правно лице, со седиште во Скопје на ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 11, Скопје.
в) Симболи и ознаки на политичката партија, застапување и претставување
Член 4
Политичката партија има печат, штембил, симбол-амблем, знаме и химна.
Печатот на АПМ е во тркалезна форма со пречник од 3 сантиметри со
следниот текст:
Политичка партија АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА Скопје.
АПМ има и штембил во правоаголна форма во кој во горниот дел е поместено
името на Партијата , во средината во два реда е означен простор за број и датум , а
во долниот дел пишува Скопје .
Симболот – амблемот е во округла форма со приказ на птица на слободата под
која е испишан текст АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА.
Општинските организации имаат ист печат и симбол-амблем како на АПМ, со
додаток на името на општината.
Знамето на Партијата е во правоаголна форма со димензии 70 x140 см во кои
е впишан симболот-амблемот, името на партијата, а кај општинските организации со
додаток на името на општинската организација.
Партијата има своја химна.
Користењето и чувањето на печатот, знакот, знамето и химната се уредува со
посебна одлука на Главниот одбор.
Член 5
Претседателот на АПМ ја претставува и застапува Партијата во рамките на
нејзината редовна активност, а надвор од тоа врз основа на посебна одлука на
Извршниот одбор на Главниот одбор.
Со посебна одлука на Извршниот одбор, АПМ може да ја претставува и
застапува и друг член на Извршниот одбор.
Лицата кои со овој Статут се овластени да ја застапуваат АПМ,можат во
границите на нивните овластувања да овластат и трети лица како застапници со јасно
прецизирани овластувања.

г) Начела и цели на дејствување на партијата и јавност
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Член 6
Имајќи ја во предвид индивидуата како највисока вредност на македонското
општество, политичката партија АПМ се основа заради исполнување на следните
основни политички начела и цели:
 непречен и континуиран развој на демократските процеси и демократскиот
карактер на македонското општество врз основа на политичкиот плурализам,
повеќепартискиот парламентарен политички систем, пазарната економија и
слично;
 целосно
почитување на
човекот, неговото достоинство, права и
слободи,согласно највисоките цивилизациски и демократски придобивки;
 развој и просперитет на унитарна,независна,самостојна и суверена Република
Македонија како граѓанска држава чиј суверенитет произлегува од граѓанинот;
 заштита на граѓанските слободи и индивидуалните човекови права;
 унапредување и развивање на функционално пазарно стопанство и создавање
на услови на рамноправност на сите стопански субјекти;
 создавање еднакви можности за сите граѓани на Република Македонија без
разлика на нивната етничка, верска, расна, полова и друг вид припадност или
идентитет;
 еднаквост и правичност во сите сфери на општеството;
 развој на мултикултурното општество,интеркултурализмот и интер-културните
комуникации во Република Македонија како вредности од највисок приоритет за
сеопшт развој на македонското општество;
 почитување на верските слободи и правото на слободен избор на вероисповест;
 негување на културните вредности и историските придобивки на македонскиот
народ и на етничките заедници кои живеат во Република Македонија;
 благосостојба за сите граѓани во Република Македонија;
 Европска и Евроатланска интеграција на Република Македонија;
 слобода на говорот и печатот,спротиставување на секаков вид на тутурство и
насилство врз новинарството,цензура и интервенционизмот на новинарските
прилози и уредувачката политика во медиумите;
 јакнење и обединување на либерално, демократско и реформско движење и
одбрана на основните вредности на либералната мисла и идеја и либералната
демократија.
Член 7
За реализација на политичките начела и цели од член 6 на овој Статут се
донесува Партиска програма и изборна програма што ги усвојува Собранието на
АПМ.

Член 8
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Во остварување на политичките начела и цели, АПМ се користи со
демократски и ненасилни парламентарни и вонпарламентарни методи и средства.
Партијата енергично ги отфрла сите обиди за користење на
недемократски,тоталитарни или други насилни методи.
Член 9
Врз основа на одлука на овластените органи, АПМ може да стапува во
коалиција или да воспоставува други видови на соработка со други политички партии
и да остварува меѓународна соработка која не е во спротивност со законот.
Алијанса за позитивна Македонија соработува со партиите во Македонија, како
и во меѓународна заедница особено со оние кои што имаат блиски програмски и
политички определби и цели.
Член 10
Работата на Алијанса за позитивна Македонија е јавна , а се остварува преку
транспарентно објавување на Статутот, актите на партијата, програмата за работа,
изборна програма,како и со спроведување на целите за кои е основана, а особено
преку:
 достапност на извештаите и другите материјали од работата на АПМ до
членовите и другите заинтересирани лица, како и нивно доставување до
јавноста;
 организирање на конференции за јавноста;
 објавување на соопштенија за јавноста;
 издавање на билтени и други публикации
 слободно промовирање и искажување на своите ставови и иницијативи за
прашања од интерес на граѓаните и нивните потреби;
 други начини кои овозможуваат навремено и вистинито известување на јавноста
за работата на Партијата..
Јавноста не може да биде известена за работите на Партијата кои имаат
карактер на деловна или друга тајна утврдена со Закон.

II . Членство
а) Услови и начин на зачленување
Член 11
Членувањето во политичката партија е доброволно.
Член на АПМ може да биде секој полнолетен граѓанин, државјанин на
Република Македонија, кој ќе потпише пристапница за членство во Партијата и кој
го прифаќа Статутот и Програмата.
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Член 12
Потпишаната пристапница за членство во Партијата, подносителот ја
доставува до Општинската организација на АПМ или до некој од повисоките органи
на АПМ.
Член 13
Извршниот одбор на Општинската организација врз основа на потпишана
пристапница за членство во Партијата, на својот состанок го верифицира приемот на
членот и му издава членска книшка, по претходна добиена согласност од Извршниот
одбор на АПМ.

Член 14
Секој член припаѓа на Општинска организација на Партијата според местото
на живеење.
Во случај на промена на местото на живеење, членот е должен да се пријави
во новата Општинска организација.
Член 15
Врз основа на потпишаната пристапница за членство во Партијата и
верификација на прием, членот ќе биде впишан во единствена база на податоци
односно во Регистарот на членство на АПМ.
Податоците внесени во Регистарот се ажурираат еднаш годишно.
Партијата ја гарантира анонимноста на впишаните податоци во Регистарот
согласно прописите за заштита на личните податоци и класифицираните
информации.
б ) Права и обврски на членовите
Член 16






Членовите на АПМ ги остваруваат своите права во согласност со Статутот.
Членот ги има следниве права и обврски:
да учествува во предлагањето,градењето и остварувањето на политиката на
Партијата
да избира и биде избран во органи и тела на Партијата
да учествува во работата на органите и телата во кои е избран како член и да
одлучува за прашањата кои се поставени како предмет на расправа
да биде кандидат на партиските листи за претседателски, парламентани и
локални избори
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да биде предложен за носител на јавна функција
да дава предлози, мислења и да изнесува свои ставови
во своето политичко дејствување да работи на остварување на Програмата,
одлуките,ставовите и програмските документи на Партијата
слободно да ги изразува сопствените ставови и мислења
членот има право да го издвои своето мислење по определено прашање
да има поинаков став од мнозинството во Партијата и да се залага преку
органите на Партијата за афирмација на таквиот став
да биде информиран за активностите на Партијата и нејзините тела и органи
теоретски и практично да се оспособува за политичко дејствување,
организирано од страна на АПМ
редовно да ја плаќа чланарината и во рамките на своите можности да дава
прилози и други облици на помош на Партијата
својата активност да ја извршува во согласност со Статут на Партијата
в ) Чланарина
Член 17

Членот е должен редовно да плаќа чланарина.
Членот кој остварува примања кои произлегуваат од мандатот добиен од АПМ,
плаќа дополнителна чланарина.
Член 18
Членовите можат со свои прилози, донации во пари или стоки и услуги да ја
помагаат работата на партијата а согласно важечките законски прописи.
Заради давање на материјална подршка на Партијата неможат да се
остваруваат дополнителни или посебни права.
Член 19
Со посебна одлука и правилник на Главен одбор се одредува висина на
чланарина на членовите на Партијата, на носителите на јавни и државни фукции,
како и категориите на членовите кои се ослободени од плаќање на чланарината.

г ) Престанок на членство
Член 20
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Членството престанува со:
истапување од Партијата, од денот на потпишување на истапница
поради настапување на смрт
одлука за исклучување од АПМ, поради:
зачленување во друга политичка партија во Република Македонија
кандидат на листа на друга политичка партија или независна листа,без
согласност од АПМ
прифаќање на јавна функција од страна на друга политичка партија, без
согласност на АПМ
со своето однесување и дејствување работи спротивно на Статутот и
Програмата на АПМ
со своето однесување и дејстување му нанесува штета и го урива угледот на
АПМ
не ги почитува одлуките и ставовите на органите на АПМ
Член 21

За донесување на одлука за исклучување се спроведува постапка,во која
соодветниот орган на АПМ може да изрече опомена или да донесе одлука за
исклучување од АПМ.
Опомена може да се изрече за помали облици на повреда со кои се нанесува
мала штета на партијата.
Исклучување на членот може да се изрече за потешки облици на повреда со
кои е нанесена значителна штета на партијата.
Член 22
Одлука за опомена или исклучување донесува Извршен одбор на Општинска
организација или Главен одбор на АПМ.
Извршниот одбор на Општинската организација одлучува за опомена или
исклучување на членови, советници и носители на јавни функции од неговата
општинска организација, кои се избрани на локално ниво.
Главниот одбор на АПМ одлучува за за опомена или исклучување членовите
на Главен одбор, за пратеници,градоначалници и носители на јавни функции избрани
или именувани од законодавната или извршната власт.
Член 23
Во постапката за исклучување,мораат да се приложат докази (документи и
изјави).Основ за донесување на одлука е усната расправа на која задолжително се
повикува членот против кого се води постапката за исклучување.
На усната расправа се води записник.
Член 24
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Одлуките кои се носат во постапката за исклучување мораат да бидат во
писмена форма со образложение и правна поука.
Одлуката задолжително се доставува до членот за кој се водела постапката за
исклучување.
Членот во рок од 15 дена од денот за доставување на одлуката има право на
жалба до Надзорниот одбор на АПМ.
Со одлуката на Надзорниот одбор може да се потврди,преиначи или укине
предходната одлука на Извршниот одбор на Општинската организација или на
Главниот одбор на АПМ.
Одлуката на Надзорен одбор е конечна.
Врз основа на одлука за исклучување на членот,се брише од единствената
база на податоци односно од Регистарот на членство на АПМ.

III. Организациона структура и органи на Партијата
Член 25
Политичката партија
се основа на територијален принцип, согласно
територијалната уреденост на Република Македонија.
Членството на АПМ е организирано во следните облици на дејствување:
 Алијанса за позитивна Македонија
 Општинска организација на АПМ
Членовите на АПМ може да се организираат и во Градска организација на
АПМ – Скопје, како и Регионални организации, со одлука на Главниот одбор.
Градска организација на АПМ-Скопје е облик на организирање и дејствување
на Општинските организации на АПМ на територија на град Скопје, согласно
административно-територијалната поделба на Република Македонија.
Регионалните организации на АПМ претставуваат облик на организирање и
дејствување на територија на Изборни единици, согласно административнотериторијалната поделба на Република Македонија по Изборни единици.
Членовите на АПМ може да се организираат и во интересовни облици (млади,
жени или слично ).
Одлука за нивно формирање донесува Главниот одбор на АПМ.

III.1 Алијанса за позитивна Македонија
Член 26
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Алијанса за позитивна Македонија е највисок организационен облик на
организирање и дејствување на територија на Република Македонија.
Член 26






Органи на АПМ се:
Собрание
Главен одбор
Извршен одбор
Претседател
Надзорен одбор

а ) Собрание
Член 27










Собранието го сочинуваат:
претседателот на АПМ
членовите на Главниот одбор на АПМ
членови на Надзорниот одбор на АПМ
пратениците во Собрание на Р.Македонија, членови на Влада на Р.
Македонија од редовите на АПМ
носители на јавни функции избрани или именувани од законодавната или
извршната власт од редовите на АПМ
градоначалниците на единиците на локалната самоуправа од редот на АПМ
претседателите на Општинските организации
по 1 делегат на определен број на членови од страна на Општинските
организации на АПМ, чиј број и постапка на избор се утврдува врз основа
претходно утврдени критериуми со одлука на Главен одбор за свикување на
Собрание
Член 28

Собранието на Алијанса за Позитивна Македонија е највисок орган на АПМ.
Мандатот на делегатите на Собранието трае 4(четири) години.
Мандатот на делегатите со кои се прави измени и дополнување во составот на
Собрание е во рамките на целиот четиригодишниот мандат.
Член 29
Во итни случаи или на вонредни околности правата , должностите и
одговорностите на Собранието ги извршува Главниот одбор на АПМ.
Веднаш по престанувањето на вонредните околности, односно на првата
наредна седница , Главниот одбор е должен за превземените дејствија да го извести
Собранието на АПМ.
Член 30
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Седниците на Собрание ги свикува и со нив претседава претседателот на АПМ.
Доколку претседателот на АПМ поднел оставка или спречен да ја обавува
функцијата, вонредна седница на Собранието на АПМ свикува претседавачот на
Главниот одбор или претседателот на Надзорниот одбор, а со неа претседава
највозрасниот член на Собранието на АПМ.
Собранието се состанува на секоја 4-та(четврта) година на изборна седница.
Собранието на АПМ се одржува по потреба, но најмалку на две години.
Собранието на АПМ со писмена покана во која е содржан и предлогот на дневен
ред го свикува Претседателот на АПМ.
Член 31
Собранието на АПМ може да работи и полноважно да одлучува доколку на
седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на неговите
членови.
Своите одлуки Собранието ги донесува со мнозинство гласови од присутните
членови и по правило со јавно гласање.
Гласањето може да биде и тајно доколку за тоа Собранието донесе посебна
одлука.
Собранието на АПМ работи според Деловник за работа што се усвојува на
почетокот на седницата,а за неговата работа се води и записник што го потпишуваат
претседавачот на седницата,записничар и двајца негови оверувачи.

Член 32
Собрание пред рокот утврден со овој Статут,се свикува на барање на
претседателот на АПМ, најмалку 1/3 од членовите на Главен одбор, Надзорен одбор,
најмалку 1/3 од општинските организации или во случај на оставка на претседателот.
Предлогот за свикување на Собрание пред рокот утврден со овој Статут треба
да содржи дневен ред со образложение.
Одлуката за свикување на Собрание се објавува најмалку 15 дена пред денот
на одржување.
Кога Собранието се свикува во смисла на став 1 на овој член рокот за
објавување може да биде и пократок.

Член 33





Собранието на АПМ ги има следните права, должности и одговорности:
ги донесува Програмата и Статутот на Партијата и нивните измени и
дополнувања
ги утврдува насоките за работа на Партијата
ги усвојува извештаите за работа на органите и телата на Партијата
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го избира и отповикува Претседателот на АПМ
го избира и отповикува Главниот одбор на АПМ
го избира и отповикува Надзорниот одбор на АПМ
го утврдува бројот на членовите на органите и носителите на функции
ја утврдува одговорноста на носителите на функции што ги избира
донесува Деловник за својата работа
донесува резолуции,декларации,програмски документи и други акти
пренесува надлежност на други органи и тела на Партијата
одлучува за престанок на Партија со двотретинско мнозинство од вкупниот број
членови на Собрание
врши и други задачи што се поврзани со реализација на Програмата
на
Партијата,што се утврдени со Закон или овој Статут

б ) Главен одбор
Член 34
Главниот одбор на АПМ го сочинуваат:
 Претседателот
 30 до 50 члена што ги избира Собрание на АПМ
Мандатот на членовите на Главниот одбор трае 4(четири) години,со право на
повторен избор.
Член 35
Главниот одбор на АПМ работи на седници.
Главен одбор се свикува по потреба, а најмалку еднаш на шест месеци.
Седниците на Главен одбор ги свикува и со нив претседава,Председавач на
Главен одбор на барање на Претседателот на АПМ, Извршниот одбор или 1/3 од
членовите на Главен одбор.
Главниот одбор на АПМ може да работи полноважно и да одлучува доколку на
седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на неговите
членови.
Одлуките од својата надлежност Главниот одбор на АПМ ги донесува со
мнозинство на гласовите од присутните членови и со јавно гласање.
На барање на некој од членовите на ГО, со подршка на 1/5 од членовите на
Главниот одбор, по одредена точка или прашање Главниот одбор можи да гласа и со
тајно гласање.
Од седницата на Главниот одбор се води записник што се усвојува на
наредната седница.
Член 36
Председавач на Главниот одбор е должен во рок од 15 дена по барањето да
ја закаже седницата на Главен одбор.
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Ако Претседавачот на Главен одбор не ја закаже седницата во предвиден рок,
подносителот на барењето ја свикува, припрема и раководи со седницата на
Главниот одбор.
Во случај на отсуство на Претседавачот,седниците може да ги свикува
Претседателот на АПМ, овластен член на Извршниот одбор, или претседателот на
Надзорниот одбор.
Член 37
На седници на Главниот одбор се покануваат портпарол на Партија ако не е
член на Главен одбор, претседателот на Надзорен одбор,пратениците,носителите
на јавни функции од редовите на АПМ, претседателите на општинските организации
на АПМ и претседатели на интересовни облици, без право на глас и одлучување.
Член 38
Главниот одбор е највисок орган на управување со АПМ помеѓу две Собранија
и ги има следните права, должности и одговорности:
 раководи со АПМ и се грижи за спроведување на одлуките на Партијата
 расправа за актуелни состојби и настани поврзани
со политичките,
општествените, економските,безбедносни и други состојби во државата и
донесува ставови и заклучоци
 донесува политички оценки и утврдува политички ставови на АПМ
 се грижи за реализација на програмските цели на партијата и за усвоените
ставови и заклучоци
 донесува Деловник за работа на Главниот одбор на АПМ
 избира претседавач на Главниот одбор со мандат од 1(една) година без право
на повторен избор,од својот состав
 избира од 2(два) до 3(три) потпретседатели на Партија,од својот состав
 избира секретар на Партија,од својот состав
 избира од 7(седум) до 11(единаесет) членови на Извршен одбор Партијата, од
својот состав
 ги отповикува членовите на Извршниот одбор,потпретседателите и секретарот
 избира лице одговорно на материјално-финансиското работење на Партијата
 разгледува и усвојува годишен извештај за работата и финансиски извештај
на АПМ и располага со имотот на Партијата
 основа постојани и повремени работни тела (одбори,комисии,проекни групи) чиј
делокруг на работа се утврдува со одлука за нивно основање
 утврдува кандидати за учество на претседателски и парламентарни избори
 донесува Изборна програма
 донесува Одлука за изборна коалиција
 избира шеф на Изборниот штаб
 утврдува кандидати за носители на јавна функција
 ја следи работата на носителите на функции избрани од редовите на АПМ и ја
утврдува нивната одговорност
 донесува Правилник за уредување на правата и обврските на членовите на АПМ
за плаќање на чланарина
 донесува Кодекс на однесување на членовите на АПМ
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одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите
на Партијата
донесува Одлука за распишување на внатрепартиски избори
донесува Правилник со кој се утврдуваат критериумите и постапката за избор на
членови и органи на Партијата
избира и разрешува членови на постојани и повремени работни тела
разгледува и предлага измени и дополнувања на Статут на Партијата
по потреба решава и за други прашања сврзани со работата на Партијата кои
со Статут или друг општ акт не се ставени во надлежност на друг орган на
Партијата
Член 38а

Во итни случаи или на вонредни околности правата, должностите и
одговорностите на Главниот одбор ги извршува Извршниот одбор на АПМ.
Веднаш по престанувањето на вонредните околности, односно на првата
наредна седница, Извршниот одбор е должен за превземените дејствија да го
извести Главниот одбор на АПМ
в ) Извршен одбор
Член 39
Помеѓу две седници на Главниот одбор, највисок орган на управување на
Партијата е Извршниот Одбор.
Извршниот одбор на Главниот одбор на АПМ го сочинуваат.
 Претседател на АПМ
 Потпретседатели на АПМ
 Секретар на АПМ
 од 7(седум) до 11(единаесет) членови
Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4(четири) години со право
на повторен избор.

Член 40
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив раководи Претседателот
на Алијанса за позитивна Македонија.
Седниците на Извршниот одбор се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш
месечно.
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Извршниот одбор може полноважно да работи и одлучува доколку на
седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на неговите
членови.
Одлуките Извршниот одбор ги донесува со мнозинство на гласови од
присутните членови и со јавно гласање.
Од седницата на Извршниот одбор се води записник што се усвојува на
наредната седница.
Член 41
Седница на Извршниот одбор може да биде свикана и по предлог на
претседателот на Надзорен одбор или најмалку 1/3 од членовите на Главен одбор
или Извршен одбор.
Предлог за свикување на седница од став 1 на овој член треба да биде
доставен во писмена форма и образложен.
Член 42
Претседателот на АПМ е должен во рок од 5 (пет) дена по барањето да ја
закаже седницата на Извршен одбор.
Во случај на отсуство на Претседателот на АПМ, седница на Извршниот одбор
може да свика еден од потпретседателите на АПМ, по претходно овластување од
Претседателот.
Член 43
За својата работа Извршниот одбор е одговорен пред Главниот одбор на АПМ
, кој што со одлука може да отповика одделен негов член или пак Извршниот одбор
во целина.
Член 44
На седници на Извршниот одбор се покануваат портпарол на Партија ако не е
член на Извршен одбор, претседателот на Надзорен одбор,претседавачот на Главен
одбор и претседатели на интересовни облици, без право на глас и одлучување.
По потреба се покануваат и други носители на партиски и јавни функции.
Член 45







Извршниот одбор е извршно-политички орган кој:
учествува во градењето и изразувањето на политичката волја на АПМ
ги реализира заклучоците и ставовите на Главниот одбор што се однесуваат
на организираноста и внатрешниот живот на АПМ
ги обработува прашањата од внатрешен, организационен и кадровски карактер
и е одговорен за ефикасното спроведување на професионалните работи за
потребите на АПМ
ги гради и реализира политичките ставови на Партијата
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предлага ставови,заклучоци,нацрт-акти и други документи на Главен одбор и на
Собрание
предлага кандидати за учество на претседателски и парламентарни избори и
носители на јавна функција,како и кандидати за органи и тела на АПМ.
по потреба формира повремени работни тела за изработка и извршување на
задачи од негова надлежност
се грижи за тековното финансиско и материјално работење на АПМ и донесува
соодветни одлуки и други акти
донесува одлука за формирање и распуштање на општинските организации на
АПМ
избира координатори за изборните единици
избира портпарол на АПМ
избира секретар за меѓународна соработка
избира извршни секретари
донесува Деловник за својата работа
ги донесува сите потребни акти за формирање и непречено функционирање на
Стручната служба на АПМ и
извршува и други задачи што ке му ги довери Главниот одбор или кои се
утврдени со овој Статут и други акти на АПМ.

г ) Претседател на Алијанса за позитивна Македонија
Член 46











Претседателот на Алијанса за позитивна Македонија:
ја претставува и застапува АПМ и е одговорен за легитимната работа на
Партијата
раководи со АПМ меѓу седниците на неговите органи
учествува во креирањето на политиката на АПМ
ги свикува седниците на Извршниот одбор на Главниот одбор
ги свикува седниците на Главниот одбор доколку тоа по негово барање не го
направи претседавачот на Главниот одбор на АПМ
се грижи за спроведување на одлуките,заклучоците и другите акти донесени од
органи и тела на Партијата
ја спроведува политиката на АПМ
склучува договори и потпишува акти и други документи соглано Статутот и
Програмата на Партијата
извршува и други работи од неговата надлежност што се утврдени со други
општи акти и посебни одлуки на органите на АПМ.
Член 47

Претседателот на АПМ го избира Собранието на АПМ .
Мандатот на претседателот е во траење од 4 (четири) години со право на
повторен избор.
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Во случај на спреченост и отсуство на Претседателот на АПМ, него го заменува
еден од потпретседателите со одлука на Извршен одбор или писмена одлука од
Претседател.
Во случај на оставка на претседателот на АПМ, и неможност на Собранието на
избере нов претседател, вршител на должноста Претседател на АПМ до изборот на
нов ја има Претседавачот на Главниот одбор.
Функцијата в.д. претседател на АПМ не можи да трае повеќе од 6 месеци, од
усвојувањето на оставката на претходниот претседател на АПМ.
г.1) Потпретседател
Член 48







Потпретседателите на партијата:
вршат работи од делокругот кои со Статутот им се доверени,односно за областа
за која се избрани
ги промовираат политиките на АПМ
вршат работи кои што Претседателот на АПМ со посебно овластување ке им ги
довери
учествуваат во креирањето на политиките на АПМ.
учествуваат и се грижат во реализација на партиската Програма
Член 49

За својата работа потпретседателите непосредно одговараат на
Претседателот на Партијата и на Главниот одбор.
Мандатот на потпретседателот на Главниот одбор трае 4(четири) години со
право на повторен избор.
г.2) Секретар
Член 50









Секретарот на партијата
го организира целокупното работење на Партијата, одговорен е за
спроведување на одлуките , ставовите и заклучоците донесени од страна на
органите на АПМ
ги подготвува седниците на органите на АПМ
ги извршува сите огранизационо-административни работи согласно Статутот
ја организира и координира работата на извршните секретари
ја води и ажурира единствената база на податоци на членовите на АПМ
учествува во креирањето на политиката на АПМ

Член 51
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За својата работа секретарот непосредно одговара на Претседателот на
Партијата и на Главниот одбор.
Во работата на Секретарот му помагаат извршни секретари со задолженија по
територијален принцип.
Мандатот на секретарот на Партијата трае 4(четири) години со право на
повторен избор.
д ) Надзорен одбор
Член 52
Надзорниот одбор на АПМ брои од 5(пет) до 7(седум) члена.
Надзорниот одбор на конститутивна седница свикана од Претседателот на
АПМ, избира претседател и заменик претседател на Надзорен одбор
За својата работа Надзорниот одбор одговара пред Собрание на Партија.
Членот на Надзорниот одбор не може истовремено да биде член во друг орган
на Партијата.
Надзорниот одбор на АПМ одржува седници по потреба а најмалку еднаш
годишно.
На Надзорниот одбор на АПМ му се достапни сите релевантни податоци и
документи,а за тоа е одговорен и се грижи Претседателот на Партијата.
Мандатот на претседателот и членовите на Надзорен одбор трае 4(четири)
години, со право на повторен избор.
Член 53








Надзорниот одбор ги има следните права, должности и одговорности:
врши континуирана контрола на спроведувањето на Статутот,одлуки,заклучоци
и другите акти усвоени на Собранието, Главниот и Извршниот одбор на АПМ
ја разгледува финансиската и деловната активност на Партијата
на Собранието и Главниот одбор на АПМ му поднесува извештај за својата
работа
одлучува по жалби и приговори на одлуки донесени од Главниот одбор на АПМ
или други органи на АПМ.
донесува деловник за својата работа
извршува и други задачи што се утврдени со други општи акти и посебни одлуки
на органите на АПМ.

III.2 Општинска организација на АПМ
Член 54
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Основен облик за поврзување и организирање на членовите на Партијата од
подрачје на една општина претставува Општинската организација на АПМ која се
формира на територија на конкретна општина.
Со одлука на Главниот одбор може да биде определен и друг начин на
организирање и дејствување според регионален принцип, изборна единица, и други
облици на поврзување и дејствување на општинските организациии на АПМ.
Член 55
Минимален број на членови за основање на Општинска организација на АПМ
е 15 (петнаесет) члена.
Член 56
Општинската организација на АПМ која што дејствува спротивно на
Програмата и Статутот на АПМ може да биде распуштена со одлука на Главниот
одбор.
Член 57
Мандатот на избраните органи и тела е 4 (четири) години.
Општинската организација нема статус на правно лице, но може да има своја
подсметка.
Член 58





Органи на Општинската организација се:
Собрание на Општинска организација
Извршен одбор на Општинска организација
Претседател на Општинска организација
Надзорен одбор на Општинска организација

а) Собрание на Општинска организација
Член 59
Собранието на Општинската организација е највисок орган на Општинската
организација .
Собранието на Општинската организација го сочинуваат сите членови на
територија на Општина, а доколку бројот на членовите е поголем од 100 (сто) со
посебна одлука на Извршен одбор на Општинска организација или Главен одбор на
АПМ се определува бројот,составот и начинот на избор на делегати за Собрание на
Општинска организација.
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Член 60
Ако со посебна одлука се определува бројот на делегати на Собрание ,тогаш
Собранието на Општинската организација го сочинуваат:
 претседателот на Општинска организација на АПМ
 членови на Извршен одбор на АПМ
 членови на Надзорен одбор на АПМ
 претседатели на месни одбори
 по 1 (еден) делегат на определен број на членови од месните одбори
 членови на Главен и Надзорен одбор на АПМ,пратеници ,градоначалник,
советници,носители на јавни функции од соодветната Општинска организација
и претседатели на интересовни облици.
Член 61
Седниците на Собрание на Општинската организација ги свикува и со нив
раководи Претседателот на Општинската организација.
Собранието на Општинската организација на АПМ се одржува најмалку еднаш
на 2 (две) години а секоја 4-та (четврта) година се одржува изборна седница на
Собрание.
Собранието се одржува задолжително пред локалните избори,со цел да се
утврдат кандидатите за органите на локалната самоуправа.
Одлука за свикување на Собранието донесува Извршниот одбор.
Член 62
Собранието на Општинската организација може полноважно да работи и
одлучува доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот
број на членовите.
Одлуките од својата надлежност Собранието на Општинската организација ги
донесува со мнозинство на гласови од присутните членови и со јавно гласање.
Член 63
Собранието на Општинската организација ги има следните права, должности
и одговорности:
 утврдува насоки за работа на Општинската организација на АПМ
 ги разгледува основните прашања поврзани со дејствувањето на АПМ во
Општинските организации и по нив зазема соодветни ставови и заклучоци
 ги разгледува и усвојува извештаите за работа на органите и телата на
Општинската организација
 дејствува врз остварување на Програмата на партијата во општината
 го избира Претседателот на Општинската организација на АПМ
 избира членови на Извршен одбор на Општинската организација
 избира членови на Надзорен одбор на Општинската организација
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утврдува кандидати за органите на локалната самоуправа
предлага членови за органи и тела на АПМ
донесува Деловник за својата работа и
врши и други задачи што произлегуваат од Програмата на АПМ или се утврдени
со овој Статут и други општи акти на АПМ.






.
б) Извршен одбор на Општинска организација
Член 64
Извршениот одбор на Општинската организација го сочинуваат :
претседателот на Општинска организација на АПМ
 од 5(пет) до 7(седум) членови
Извршниот одбор од својот состав избира секретар на Извршен одбор.
Мандатот на членови на Извршен одбор на Општинска организација трае
4 (четири) години, со право на повторен избор.


Член 65
Седниците на Извршниот одбор на Општинската организација ги свикува и со
нив раководи Претседателот на Општинската организација.
Седниците на Извршниот одбор на Општинската организација се одржуваат по
потреба, а најмалку еднаш месечно.
Извршниот одбор може полноважно да работи и одлучува доколку на
седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на неговите
членови.
Одлуките Извршниот одбор ги донесува со мнозинство на гласови од
присутните членови и со јавно гласање.
Општинскиот одбор на АПМ може да работи полноважно и да одлучува
доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на
неговите членови , а своите одлуки ги донесува со мнозинство на гласовите од
присутните членови.
Од седницата на Извршниот одбор се води записник што се усвојува на
наредната седница.

Член 66
Седница на Извршниот одбор на Општинска организација може да биде
свикана и по предлог на претседателот на Надзорен одбор на Општинска
организација или најмалку 1/3 од членовите на Извршниот одбор на Општинска
организација или Извршен одбор на АПМ.
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Предлог за свикување на седница од став 1 на овој член треба
доставен во писмена форма и образложен.

да биде

Член 67
Председателот на Општинска организација е должен во рок од 8(осум) дена
по барањето да ја закаже седницата на Извршен одбор на Општинска организација.
Ако Председателот на Општинска организација не ја закаже седницата во
предвиден рок, подносителот на барењето ја свикува,припрема и раководи со
седницата на Извршниот одбор.
Во случај на отсуство на Претседателот на Општинска организација,
седниците може да ги свикува, секретар на Извршен одбор на Општинска
организација.
Член 68
За својата работа Извршниот одбор на Општинска организација е одговорен
пред Собрание на Општинска организација,кој што со одлука може да отповика
одделен негов член или пак Извршниот одбор на Општинска организација во целина.
Член 69
На седници на Извршниот одбор на Општинска организација се покануваат
претседателот на Надзорен одбор на Општинската организација,членови на Главен
одбор и Надзорен одбор на АПМ од Општинската организација,портпарол на
Општинската организација,пратеници, градоначалник и советниците во Советот на
општината од редовите на АПМ и претседатели на интересовни облици на ниво на
општина, без право на глас и одлучување.
По потреба се покануваат и други носители на партиски и јавни функции.
Член 70
Извршниот одбор на Општинската организација е политичко-извршен орган и
ги има следните права, должности и одговорности:
 раководи со Општинската организација меѓу две седници на Собранието на
Општинската организација
 се грижи за извршување на одлуките на Собранието и на повисоките органи на
Партијата

разгледува и на Собранието му предлага насоки и правци за понатамошно
дејствување на Општинската организација
 расправа за актуелни прашања и по нив донесува соодветни ставови и
заклучоци
 учествува во креирањето на политиката на АПМ
 донесува одлуки за основање и укинување на месни одбори во месните, односно
во урбаните заедници на подрачјето на општината
 утврдува и на Собранието му доставува Предлог-Извештај за работата на
Општинската организација
 учествува во креирање на кадровска политика на локално ниво
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го избира и отповикува секретарот на Општинска организација,од својот состав
избира и отповикува портпарол на Општинска организација
координира со работата на градоначалник,советниците и други избрани и
именувани функционери на ниво на Општина.
предлага кандидати за градоначалник, за членови на Советот на општината и
кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија
донесува одлуки за формирање на постојани и повремени работни тела
донесува деловник за својата работа
расправа и решава и за други прашања што се во негова надлежност и што
произлегуваат од програмските и статутарните одредби и
врши и други работи во согласност со Статутот и актите на политичката партија.

б.1) Секретар на Општинска организација
Член 71







Секретарот на Општинска организација
го организира целокупното работење на Општинска организација
одговорен е за спроведување на одлуките , ставовите и заклучоците донесени
од страна на органите на Општинска организација
ги подготвува седниците на органите на Општинска организација
ги извршува сите огранизационо-административни работи согласно Статутот
извршува и други работи што му се ставени во негова надлежност со деловник
или други акти

в) Претседател на Општинска организација
Член 72








Претседателот на Општинската организација
ја претставува и застапува Општинската организација
раководи со Општинската организација меѓу седниците на Извршниот одбор
учествува во градењето на политиката на АПМ
ја спроведува политиката на АПМ
ги свикува и претседава со седниците на Извршниот одбор и Собранието
извршува и други работи што му се ставени во надлежност со деловникот за
работа и со посебни одлуки и акти на Извршниот одбор и на другите органи на
АПМ

Мандатот на претседателот на Општинската организација е 4(четири) години
со право на повторен избор.
г) Надзорен одбор на Општинска организација
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Член 73
Надзорниот одбор на Општинската организација на АПМ се состои од 3(три)
до 5(пет) члена.
Надзорниот одбор од својот состав избира претседател на надзорен одборот.
Мандатот на претседателот и членовите на Надзорниот одбор трае 4(четири)
години, со право на повторен избор.
Надзорниот одбор работи на седници .
Надзорниот одбор ја оценува статутарноста на актите и одлуките, ја
контролира финансиската и деловната активност на организацијата и изготвува
годишен извештај, извршува и други задачи што се утврдени со други општи акти и
посебни одлуки на органите на АПМ

IV. Посебни одредби
а.) Одлучување
Член 74
Органите на АПМ полноважно одлучуваат ако на состаноците се присутни
повеќе од половината на членовите кои што ги сочинуваат органите,а одлуките се
донесуваат со мнозинство гласови од присутните.
Ако за исто прашање постојат повеќе предлози,за усвоен се смета оној
предлог што добил мнозинство гласови од присутните.
Со деловник за работа или посебна одлука може да се предвиди и посебна
постапка за усвојување на одлуките во повеќе кругови на изјаснување,при што во
процесот на изјаснување отпаѓаат предлозите со најмал број на гласови,се додека
со изјаснувањето не се утврди дали некој од предлозите добил мнозинство гласови
од присутните.
Ако при изјаснувањето значително малцинство,односно најмалку 1/3 од
вкупниот број на членови на органот се изјасни против донесувањето на одлуката
или се воздржи, на барање на 40% од присутните лица со право на глас,
донесувањето на одлуката се одложува до наредната седница на соодветниот орган
и тогаш одлуката се донесува со мнозинство гласови.
Значителното малцинство од став 4 на овој член не смее да трпи никакви
последици за изнесените ставови.

б ) Избор и и престанок на функцијата во органите и телата на АПМ
Член 75
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Постапката,начинот и критериумите за кандидирање и избор на членовите на
органите и носителите на функции во органите се утврдуваат со претходно утврдена
постапка и одлука на Главниот одбор на АПМ.
Постапка за кандидирање се остварува по предлог на членовите на АПМ,со
самокандидирање и на предлог на претседателот и членовите на Главниот или
Извршниот одбор на АПМ.
Член 76
Изборот на Претседател на АПМ се врши со тајно гласање, освен ако не е со
деловник уредено на друг начин.
Избрани се оние кандидати кои што добиле најголем број гласови,односно
мнозинство од присутните,но притоа мораат да имаат повеќе од 1/3 гласови од
вкупниот број на членови на избирачкото тело.
Доколку во првиот круг не биде изберен ниту еден од кадидатите, во вториот
изборен круг влегуваат двајцата кандидати кои што освоиеле најголем број на
гласови,а за избран се смета кандидатот кој што добил најголем број на гласови,но
тоа мора да биде повеќе од 1/3 од вкупниот број на гласачкото тело.
Доколку и по вториот изборен круг ниту еден од кандидатите нема да биде
избран,постапката на избор се повторува со нова листа.
Член 77
Изборот на членовите на Главниот одбор и Надзорниот одбор на АПМ се
врши со тајно гласање,освен ако не е со деловник уредено на друг начин.
Избрани се оние кандидати кои што добиле најголем број гласови,но притоа
мораат да имаат повеќе од 1/3 гласови од вкупниот број на членови на избирачкото
тело.
Ако при гласањето не е избран потребниот број на членови на
органот,дополнително се избираат онолку кандидати колку што е потребно за да се
пополни составот на органот на начин кој што се определува со деловник или што ќе
го утврди избирачкото тело.
Носителите на другите функции и членови на органи на АПМ се бираат со јавно
гласање освен ако не е со деловник уредено на друг начин.
Во сите органи и тела на АПМ мора да има најмалку 20% членови од помалку
застапениот пол.
Член 78
Органите и носителите на партиски функции на АПМ за својата работа
одговараат пред органите кои ги избрале.
Предлог за отповикување или разрешување може да се покрене за целиот орган
или за дел од членовите на органот.

Член 79
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Функцијата во органите и телата на Партијата престанува поради:
1. Отповикување
2. Разрешување
3. Поднесување на оставка
4. Настапување на смрт
Одлука за отповикување на член на орган или носител на фунција донесува
органот на соодветното ниво на кој е извршен изборот,на начин на кој што се избрани
членовите
на органите
или носителите
на функции.Во случај
на
отповикување,функцијата престанува во моментот на објавувањето на резултатите
од гласањето за отповикување.
Во случај на разрешување фунцијата престанува со денот на донесување
одлука.
Во случај на оставка со нејзино констатирање од соодветниот орган.
Член 80
На органите, дел од членовите на органите и носителите на партиски функции
им е изгласана доверба ако за довербата гласале повеќе од половина,но не помалку
од 1/3 од вкупниот број на гласачкото тело.
Член 81
Доколку се изгласа отповикување или поднесе оставка од функцијата
Претседател на АПМ, во рок од 60 дена се свикува вонредно изборно Собрание,со
избор на сите органи и тела на АПМ, избрани од Собрание чиј мандат трае 4(четири)
години.
Со партијата до одржување на вонредно изборно Собрание раководи
Претседавачот на Главниот Одбор на АПМ.
Член 82
Доколку се изгласа отповикување на други органи во рок од 45 (четириесетипет)
дена се свикува соодветниот орган кој ги избира,а мандатот на новите членови трае
до крајот на постоечкиот мандат.
Член 83
Членот на органот или носителот на функцијата, кој што со одлука е отповикан
од должноста,односно со одлука е разрешен има право на жалба во рок од 10(десет)
дена до Надзорен одбор на АПМ чија одлука е конечна и извршна.

Член 84
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Оставката за престанок на функцијата се поднесува до соодветниот орган.
Подносителот на оставката има право писмено или усно да ја образложи оставката.
в ) Распуштање на организационен облик на АПМ
Член 85
Главен одбор на АПМ може да донесе одлука за распуштање на
организационен облик на АПМ заради заради целосно престанување на неговота
работа или намалување на обемот на дејноста,заради неостварување на
програмските,статутарните и политичките цели на партијата.
Против одлука за распуштање,во рок од 10(десет) дена може да се поднесе
жалба од страна на органот на кој се однесува таа одлука.
Жалбата се поднеса до Надзорниот одбор на АПМ чија одлука е конечна и
извршна.
Член 86
Ако одделни органи на организационите облици на АПМ,што дејствуваат во
рамките на АПМ не ги остваруваат програмските или статутарните определби и
политичките цели на партијата,Главниот одбор на АПМ може да иницира или да
свика седница на соодветен орган заради гласање за доверба на органот и
евентуално избор на нов орган.

V. Материјално-финансиско работење

Член 87
Алијанса за позитивна Македонија е непрофитна организација која стекнува
финансиски средства и друг имот од:
 партиска членарина
 донаторство и прилози од членство и симпатизери
 други приходи од физички и правни лица согласно позитивните Законски
прописи
 Буџетот на Република Македонија и буџетите на општините
Партијата финансиското работење го води согласно позитивните Законски
прописи преку жиро-сметка во една од деловните банки одредена со одлука на
Извршниот одбор .
Предлог финансискиот план и годишната завршна сметка ја усвојува Главниот
одбор на АПМ.

VI. Стручна служба
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Член 88
Со цел извршување на стручни, административни , оперативни и други работи
АПМ формира Стручна служба.
Начинот на формирањето, организацијата,функционирањето и работата на
стручната служба,како и правата и обврските од работниот однос ќе бидат
регулирани со посебна одлука и други општи акти на Главниот одбор на АПМ.

VII. Престанок на АПМ и располагање со нејзиниот имот во случај
на престанок
Член 89





Политичката партија може да престане да дејствува во следните случаи:
Со одлука на Собранието на АПМ за која е потребно 2/3 мнозинство од вкупниот
број на членовите на Собранието , а по претходна расправа во АПМ
Кога бројот на членовите на АПМ ќе се намали под Законски предвидениот број
за нејзино основање и
Кога со одлука на Собранието на АПМ за која е потребно 2/3 мнозинство од
вкупниот број на членовите на Собранието се одлучи да се спои со друга
партија.

За престанок на АПМ согласно условите од став 1 на овој член Претседателот
на АПМ или лице овластено од него го известува Надлежниот суд за бришење на
Партијата од Единствениот судски регистар на политички партии.
Член 90
Со одлуката за престанок на АПМ , Собранието на партијата ќе одлучи и
на кого ќе му го даде, отстапи или подари имотот на АПМ (на хуманитарни
организации, социјални фондови, фондации, здруженија на граѓани и слично),
доколку престанокот настапи поради причините наведени во ставот 1 алинеја 1 и 2
од член 89 на овој Статут, а доколку дојде до спојување со друга политичка партија
имотот на АПМ се пренесува на новиот субјект.

VIII. Преодни и завршни одредби
Член 91
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Измените и дополнувањето на Статутот ги врши Собранието на АПМ, со
мнозинство гласови од вкупниот број членови.
Во итни случаи или на вонредни околности измени и дополнување на Статутот
ги извршува Главниот одбор на АПМ.
Член 92
Иницијатива за измени и дополнувањње на Статутот може да поднесе орган
на Партијата, работните тела, како и секој член на АПМ.
Во иницијативата од ставот 1 на овој член што во писмена форма се поднесува
до Извршниот одбор на АПМ, треба да бидат содржани конкретни предлози за
изменување и дополнување, како и дополнително образложение за причините
поради кои се предлагаат.
Член 93
Толкување на одредбите од овој Статут дава Собранието на АПМ.
Член 94
Со влегување на сила на овој Статут престанува да важи Статутот усвоен на
01.03.2014 година на основачко Собрание на Алијанса за позитивна Македонија.
Член 95
Овој Статут влегува во сила со денот на неговото донесувањето.

13.03.2017 година
Скопје

Алијанса за позитивна Македонија
Претседател;
Проф. д-р Рубин Земон
____________________________
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