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Врз основа на Статутарната одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ВМРО-
ДМПНЕ донесена на XVII-от Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ одржан на ден 12.12.2021 година, се 
утврди пречистениот текст на Статутот на ВМРО-ДПМНЕ. 
 
Пречистениот текст на Статутот на ВМРО-ДМПНЕ ги опфаќа Статутот на ВМРО-ДПМНЕ донесен 
на Десеттиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, одржан на 6 и 7 мај 1995 година, измените и 
дополнувањата на Статутот на ВМРО-ДПМНЕ донесени на Деветтата седница на Централниот 
комитет, одржана на 12 октомври 1997 година, Статутарната одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ВМРО-ДПМНЕ донесена на XI Kонгрес на ВМРО-ДПМНЕ одржан на 
29 и 30 мај 1999 година, Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ВМРО-ДПМНЕ донесена на осмата седница на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одржана 
на 22 декември 2002 година, Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ВМРО-ДПМНЕ донесена на седницата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одржана на 30 
ноември 2003 година, Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ВМРО-ДПМНЕ донесена на седницата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одржана на 21 
септември 2004 година, Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ВМРО-ДПМНЕ донесена на седницата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одржана на 12 
ноември 2005 година, Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ВМРО-ДПМНЕ донесена на седницата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одржана на 12 
ноември 2006 година, Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
ВМРО-ДПМНЕ донесена на седницата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одржана на 10 
јуни 2016 година,Пречистен текст на Статутот на ВМРО-ДПМНЕ бр.02-193/1 од 29.07.2016 
година, Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ВМРО-ДПМНЕ 
донесена на седницата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одржана на 21 јули 2020 
година и Статутарната одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ВМРО-ДМПНЕ 
донесена на XVII Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ одржан на ден 12 декември 2021 година. 
 
 

С Т А Т У Т 
 

на ВМРО-ДПМНЕ 
(пречистен текст) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
ВМРО-ДПМНЕ е политичка партија, (во натамошниот текст: „партија“) формирана врз 

основа на уставно и законски загарантираното право на здружување на секој граѓанин со 
македонско државјанство кој ги прифаќа програмските цели и задачи на партијата. 
 

Член 2 
ВМРО-ДПМНЕ е народна, државотворна, демократска партија со конзервативна 

идеологија, која што ги застапува и штити македонските национални интереси, негува 
европски демохристијански традиции и промовира универзални хуманистички вредности. 

ВМРО-ДПМНЕ ги прифаќа и споделува принципите, вредносните определби и практики 
на Европската народна партија. 

 
 

Член 3 
Името на партијата е Внатрешна македонска револуционерна организација-
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Демократска партија за македонско национално единство. 
Скратеното име на партијата е ВМРО-ДПМНЕ. 
Првиот дел од името, ВМРО (Внатрешна македонска револуционерна организација) ја 

изразува вековната традиција и континуитет на идеолошка и политичка борба на 
македонскиот народ за национална држава и национален просперитет. 

Вториот дел од името, ДПМНЕ (Демократска партија за македонско национално 
единство), ги акцентира демократските методи и механизми на партијата во реализацијата на 
основните партиски цели и задачи. 
 

Член 4 
Работата на партијата и нејзините органи и тела е јавна и транспарентна, во духот на 

внатрепартиската демократија. 
По исклучок од став 1 на овој член, јавноста при работата на органите и телата на 

партијата може да се исклучи со двотретинско (2/3) мнозинство гласови од вкупниот број 
членови. 
 

Член 5 
Партијата има својство на правно лице од 5 август 1990 година.  
Партијата е запишана во Судскиот регистар на политички партии во согласност со 

Уставот и Законот за политички партии. 
Седиштето на партијата е на Плоштад „ВМРО“ број 1, во Скопје. 
Објектот во кој е сместено седиштето на партијата го носи името на д-р Христо 

Татарчев. 
 

Член 6 
Партиски симболи се грбот, знамето и химната. 
Партискиот грб претставува стилизирана фигура на лав со круна на главата во златна 

боја, изведен на црвен штит. Над штитот има црвена лента на која со жолти букви е напишано 
„1893 – 1990“, а под штитот на црвена лента со жолти букви е испишано името на 
партијата„ВМРО-ДПМНЕ“. 

Партиското знаме е со димензии во сооднос 2:1 по должина, поделено на црвено-црни 
полиња во сооднос 1:1, а во горниот лев агол на црвена основа е поставен партискиот грб. 

Партиската химна има назив „ВМРО – МАРШ, ХИМНА за ВМРО“, а нејзин автор е Иван 
Терзиев. 

Партиските симболи ги утврдува и ги донесува Конгресот на партијата. 
Одлуката за утврдување на партиските симболи ја донесува Конгресот со двотретинско 

(2/3) мнозинство од вкупниот број членови. 
 

Член 7 
Партијата има свој печат и штембил. 
Партискиот печат е во форма на круг во кој се испишани името на партијата и местото 

на седиштето, а во средината е поставен партискиот грб. 
Штембилот е во правоаголна форма и во него е испишано името на партијата, а во 

левиот горен агол е поставен партискиот грб. 
 

 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Член 8 
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Основни цели и задачи на партијата се: 
- развој на независна, самостојна, граѓанска и демократска држава; 
- заштита на достоинството и културното наследство на македонскиот народ и на 
заедниците во рамките на унитарната држава; 
- воспоставување на владеење на правото како темелен принцип на политичкиот 
систем;  
- гарантирање и почитување на човековите и граѓанските слободи и права и 
еднаквоста на луѓето во нивното уживање;  
- почитување на правата на етничките заедници; 
- обезбедување мир и сожителство во услови на мултикултурно општество;  
- заштита на слободата на говорот и слободата на информирањето, како и 
спротивставување на политичко влијание врз медиумите; 
- негување на политички плурализам и слободни и демократски избори; 
- заложба за слобода на пазарот и претпиемништвото и заштита на приватната 
сопственост;  
- зголемување на животниот стандард; 
- борба за искоренување на корупцијата и криминалот;  
- заштита на животната средина; 
- заштита на правата на Македонците кои живеат надвор од државните граници во 
согласност со Уставот и меѓународните документи и акти;  
- градење на пријателство и негување добрососедски односи; 
- почитување на општоприфатените норми на меѓународното право;  
- вклучување во Европската Унија и во НАТО;  
- билатерална и мултилатерална соработка со партиите со конзервативна и сродна 
ориентација, особено во рамките на Европската народна партија. 
 

Член 9 
Партијата ги остварува своите програмски цели и задачи преку демократско 

дејствување во државата, во согласност со Уставот и законите.  
Партијата дејствува и во странство, во согласност со партиските акти, како и со 

почитување на правниот поредок на соодветната странска држава. 
 

Член 10 
Партијата издава свое гласило. 
Во афирмација на програмските цели и задачи, како и партиските активности, партијата 

ја информира јавноста преку средствата за јавно информирање. 
 
 
 
 
 

III. ЧЛЕНСТВО ВО ПАРТИЈАТА 
 

Член 11 
Членувањето во партијата е доброволно. 
Член на партијата може да биде секој полнолетен и деловно способен граѓанин со 

македонско државјанство кој ги прифаќа програмските определби и цели содржани во овој 
Статут и програмата на партијата и кој не е член на друга политичка партија. 

Член на партијата може да биде и припадник на македонскиот народ во дијаспората. 
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Член 12 
Зачленувањето во партијата се врши со писмена изјава за зачленување (пристапница). 

Пристапницата се доставува до општинскиот комитет, лично или препорачано, преку пошта.  
По исклучок од ставот 1 на овој член, пристапница може да се поднесе и до 

генералниот секретар на партијата, кој е должен за тоа да го извести надлежниот општински 
комитет. 

Приемот на членот важи од денот на приемот пристапницата.  
Формата и содржината на изјавата за зачленување (пристапницата) се уредени со 

Правилникот за водење и ажурирање на регистарот на членови. 
 

Член 13 
Секој член на ВМРО-ДПМНЕ припаѓа на еден местен, односно општински комитет. Во 

случај на промена на местото на живеалиште, членот треба да се одјави од општинскиот 
комитет и да ја наведе новата адреса на живеење за да биде впишан во општинскиот комитет 
според местото на живеење, односно престојување.  

Ако членот не постапи во согласностсо ставот 1 од овој член, општинскиот комитет има 
право да поведе постапка за негово одјавување до генералниот секретар на партијата. 

Постапка за одјавување од ставот 2 на овој член се уредува со Правилникот за водење 
и ажурирање на регистарот на членови. 

 
Член 14 

Одговорен за водењето и за ажурирањето на регистарот на членови на партијата е 
генералниот секретар. 

Извршниот комитет, на предлог на генералниот секретар на партијата донесува 
Правилник за водење и ажурирање на регистар на членови. 
 

Член 15 
Членовите на партијата ги имаат следните права: 
- да учествуваат во работата на партијата;  
- да избираат членови и да бидат бирани во органите и телата на партијата;  
- да бидат информирани за активностите и за делувањето на партијата;  
- да даваат предлози за активностите и за делувањето на партијата.  

 Членовите на партијата ги имаат следните обврски: 
- да се придржуваат до Статутот, програмата и другите акти на партијата и 
- редовно да плаќаат членарина. 
-  

 
Член 16 

ВМРО-ДПМНЕ води сметка за родовата димензија и обезбедува рамномерна 
застапеност на жените и мажите во органите и телата на партијата. 
 ВМРО-ДПМНЕ води посебна грижа за застапеноста на младите во органите и телата на 
партијата. 

Член 17 
Секој член на партијата има обврска да плаќа членарина, освен оној кој припаѓа на 

социјално ранлива категорија. 
Правата на членот на партијата од членот 15 на овој статут се суспендираат ако по своја 

вина доцни со плаќањето на членарина шест (6) месеци. 
Начинот, постапката и другите права и обврски во врска со плаќањето членарина се 

уредуваат со Правилникза финансирање на партијата,што се донесува од страна на 
Централниот комитет, на предлог на Извршниот комитет. 
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Член 18 

Членството во партијата престанува:  
1. со смрт;  
2. со трајно губење на деловната способност;  
3. со истапување и 
4. со исклучување.  

 
Член 19 

Членот на партијата писмено го известува надлежниот општински комитет за 
истапувањето од членство во партијата.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, членот писмено може да го извести генералниот 
секретар за истапувањето од членство во партијата, а тој во рок од пет (5) дена ќе го извести 
надлежниот општински комитет за истото.  

Истапувањето од членство стапува во сила со приемот на известувањето од 
надлежниот општински комитет, односно од генералниот секретар. 
 

Член 20 
Врз основа на писмено образложен предлог на член на партијата, Општинскиот 

комитет или Извршниот комитет може да преземе дисциплински мерки против членови кои го 
прекршиле Статутот или Програмата на партијата, како и против членови кои превзеле 
активности со кои и нанеле штета на партијата, што ги прават недостојни за членство и/или 
вршење на функцијата. 

Дисциплински мерки се: 
1. јавна опомена;  
2. одземање на партиски функции;  
3. привремена забрана за вршење партиски функции и 
4. исклучување од членството на партијата. 
Дисциплинските мерки од ставот 2 на овој член мора да бидат писмено образложени. 

Против одлуката за изрекување дисциплинска мерка членот има право на жалба до 
Партискиот суд на честа, во рок од осум (8) дена од денот на нејзиниот прием. 

Начинот и постапката за изрекување на дисциплинска мерка се уредуваат со 
Правилник за дисциплинска одговорност, што го донесува Централниот комитет, на предлог на 
Извршниот комитет. 

Член 21 
Во неодложни и сериозни случаи што бараат итно дејствување, Извршниот комитет или 

претседателот на партијата може да го суспендира користењето на правата од страна на член 
на партијата сѐ до донесување конечна одлука на Партискиот суд на честа.  

Одлуката од ставот 1 на овој член, донесена од страна на Извршниот комитет или 
претседателот на партијата, истовремено е основ и предлог за поведување на дисциплинска 
постапка. 
 

Член 22 
За дејствување спротивно на Статутот и Програмата на партијата, со што и се нанесува 

штета на партијата, особено се смета: 
1. истовремено членство во друга партија, политичка или пратеничка група;  
2. доколку член на партијата промовира или припаѓа на организација чии цели се 
спротивни на целите и задачите на партијата;  
3. доколку член на партијата се кандидира на изборна листа на друга партија или 
политичка група, или пак настапи како независен кандидат наспроти кандидатот на 
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ВМРО-ДПМНЕ;  
4. доколку е избран во претставничко тело како кандидат на партијата,а не пристапи 
во групата на ВМРО-ДПМНЕ или истапи од неа;  
5. доколку објави и/или открие доверливи акти, документи или активности на 
партијата;  
6. доколку јавно, во печатени или електронски медиуми изразува ставови што се 
спротивни на Статутот, Програмата и/или декларираната политика на партијата;  
7. доколку постапува спротивно на одлуките, заклучоци и другите акти на партиските 
органи и тела, со што ѝ нанесува штета на партијата;  
8. доколку проневери имот или пари што ѝ припаѓа(ат) или ѝ стојат на располагање на 
партијата и 
9. доколку не ги почитува обврските за совесно работење што важат за вработените 
во партијата. 

 
Член 23 

Општинскиот комитет е должен да расправа и да донесе одлука по прашања од 
локален интерес, поврзани со партиските цели и задачи од Статутот и Програма на партијата, 
доколку е доставена иницијатива во писмена форма од најмалку двестa (200) членови на 
партијата на општинско ниво, при што, еден од потписниците на иницијативата, во својство на 
претставник, може да ја презентира и објасни пред општинскиот комитет. 

Централниот комитет е должен да расправа и да донесе одлука по прашања од 
државен интерес поврзани со партиските цели и задачи од Статутот и Програма на партијата, 
доколку е доставена иницијатива во писмена форма од најмалку илјада (1.000) членови на 
партијата, при што,еден од потписниците на иницијативата во својство на претставник, може 
да ја презентира и објасни пред Централниот комитет. 

Општинскиот, односно Централниот комитет е должен, најдоцна во рок од триесет (30) 
дена од поднесената иницијатива, да одржи седница, на која ќе биде разгледана истата. 

Одлуките на општинскиот, односно Централниот комитет се обврзувачки за сите 
членови на партијата. 

 
 

Член 24 
Мандатот на претседателот на партијата, на претседателите на општинските комитети, 

како и на претседателите и на членовите на сите органи и тела кои се избираат од страна на 
Конгресот на партијата изнесува четири (4) години. 

Мандатот на сите останати функционери на партијата изнесува две (2) години.  
Функционерите од ставот 1 на овој член имаат право на најмногу три (3) мандати, но 

последователен трет мандат може да се добие само со двотретинско (2/3) мнозинство гласови 
од вкупниот број членови на надлежните органи и тела. 

Членството во органите или телата на партијата, врз основа на преземена 
функција,престанува со истекот на мандатот, со предвремен престанок на мандатот или со 
разрешување од функцијата.  

Предвремен престанок на мандатот настанува во случај на смрт, оставка, губење на 
деловна способност или трајна спреченост за вршење на функцијата. 

Мандатот на партиските функционери престанува со истекот на времето за кое се 
избрани, односно со изборот или назначувањето на нови партиски функционери. Во случај 
мандатот да престане пред новиот избор или назначување, партиските функционери ја вршат 
функцијата до изборот или до назначувањето на нови.  

Оставката на претседателот на партијата повлекува оставка на сите партиски 
функционери кои се избрани или именувани на негов предлог, но тие продолжуваат да ја 
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вршат функцијата до изборот на новите партиски функционери. 
Оставката на претседателот на општински комитет повлекува оставка на сите 

функционери кои се избрани или именувани по негов предлог, но тие ја вршат функцијата до 
изборот на нови партиски функционери на општинскиот комитет. 

 
IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ФУНКЦИИ 

 
Член 25 

Членот на партијата кој е кандидат за пратеник, кандидат за градоначалник, кандидат 
за член на Советот на Град Скопје или член на советот на единица на локалната самоуправа 
мора да потпише: 

1. согласност за кандидатура и 
2. изјава за почитување на Статутот и Изборната програма на партијата. 

 
Член 26 

Носителите на јавни функции од член 25 од овој статут (пратеник, градоначалник, 
советник), кои се членови на партијата, должни се, на барање на општинскиот комитет на кој 
му припаѓаат да го информираат за својата работа, како и да разгледуваат прашања од нивниот 
делокруг на работа. 

 
Член 27 

Членовите на партијата можат да бидат членови само на еден управен, односно 
надзорен одбор на трговско друштво или јавно претпријатие во мнозинска сопственост на 
државата, единицата на локалната самоуправа или Градот Скопје. 

На член на партијата кој е избран во органите на регулаторни тела или во друг државен 
орган или на функција за која со закон е утврдено дека е некомпатибилна со партиската 
функција, со денот на стапувањето на функцијата, му престануваат сите партиски функции. 

 
V. ОРГАНИ НА ПАРТИЈАТА  

 
Член 28 

Органи на партијата се: 
1. Конгрес, 
2. Претседател, 
3. Централен комитет, 
4. Извршен комитет, 
5. Статутарна комисија, 
6. Комисија за надзор на финансиско-материјалното работење, 
7. Партиски суд на честа, 
8. Републички изборен штаб и 
9. Конвенција за избор на кандидат за претседател на државата. 
  
V.1. Конгрес 

 
Член 29 

Конгресот е највисок орган во партијата. 
Конгресот може да биде редовен или вонреден. 
Редовниот конгрес се одржува на четири (4) години. 
Одлука за свикување на редовен конгрес донесува Централниот комитет најдоцна три 

(3) месеци пред почетокот на работата на Конгресот. Одлуката за свикување редовен конгрес е 
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донесена доколку за неа гласале мнозинството од вкупниот број членови на Централниот 
комитет.  

Конгресот може да работи ако се присутни најмалку две третини (2/3) од вкупниот број 
делегати. 
 

Член 30 
Конгресот го сочинуваат : 
- членовите на Централниот комитет;  
- членовите на Извршниот комитет;  
- членови на партијата кои во време на одржување на Конгресот се пратеници или 
градоначалници; 
- петнаесет (15) делегати делегирани од Извршниот комитет на Унијата на млади 
сили на ВМРО-ДПМНЕ;  
- петнаесет (15) делегати делегирани од Извршниот комитет на Унијата на жени на 
ВМРО-ДПМНЕ;  
- петнаесет (15) делегати делегирани од Претседателството на Унијата на ветерани 
на ВМРО-ДПМНЕ;  
- десет (10)делегати делегирани од Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМНЕ;  
- десет (10) делегати делегирани од Форумот на интелектуалци на ВМРО-ДПМНЕ;  
- делегатите избрани од општинските комитети, и тоа во согласност со бројот на 
членовите во секој комитет, при што, на секои 200 членови,општинскиот комитет 
делегира по еден (1) делегат. 

 
 
 

Член 31 
Вонреден конгрес се свикува во случаите на: 
- гласање на доверба на претседателот на партијата;  
- предвремен престанок на мандатот на претседателот на партијата;  
- промена на целите и задачите на партијата;  
Барање за одржување на вонреден конгрес можат да поднесат претседателот на 

партијата или најмалку една половина (1/2) од вкупниот број членови на Централниот комитет. 
Во рок од пет (5) дена од поднесување на барањето од ставот 2 на овој член се свикува 

седница на Централниот комитет, која се одржува најдоцна петнаесет (15) дена од 
поднесувањето на барањето. 

Одлука за одржување на вонреден конгрес се донесува со најмалку две третини (2/3) 
од вкупниот број членови на Централниот комитет. 

По донесувањето на одлуката на Централниот комитет за одржување на вонреден 
конгрес, тој се одржува најдоцна во рок од четириесет и пет (45) дена од денот на донесување 
на одлуката од ставот 4 на овој член. 

Во случај да не се изгласа потреба од одржување на вонреден конгрес, барање за 
поведување на нова постапка за негово одржување не може да се иницира во рок од најмалку 
шест (6) месеци, освен во случаите од алинеите 2 и 3 од ставот 1 на овој член. 

Доколку се изгласа недоверба на претседателот на партијата, на истиот конгрес се врши 
избор на нов претседател, во согласност со членот 34 од овој статут. 

 
 

Член 32 
Конгресот: 
- донесува Деловник за работа;  
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- избира Комисија за верификација на мандатот на делегатите на конгресот и ги 
верифицира нивните мандати;  
- избира работно претседателство;  
- избира изборна комисија;  
- донесува програма и програмски документи;  
- донесува и врши измени и дополнување на Статутот;  
- го разгледува и го усвојува извештајот за материјално-финансиското работење на 
партијата;  
- избира претседател на партијата;  
- избира претседател и судии на Партискиот суд на честа;  
- избира претседател и членови на Статутарната комисија;  
- избира претседател и членови на Комисијата за надзор на финансиско-
материјалното работење на партијата;  
- утврдува и донесува партиски симболи и  
- донесува одлуки и други акти. 

 
 
 
 
 

V.2. Претседател 
 

Член 33 
Претседателот на партијата е политичко-извршен орган, кој го избира Конгресот со 

тајно гласање. 
 Во случај на предвремен престанок на мандатот на претседателот на партијата, 
Централниот комитет избира еден од потпретседателите на партијата, а доколку нема 
потпретседател, еден од членовите на Извршниот комитет, кој ќе ја врши функцијата 
претседател на партијата сè до избор на нов претседател. 

 
Член 34 

Кандидат за претседател на партијата можат да предложат најмалку триесет (30) 
делегати на Конгресот. 

За претседател на партијата е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од 
вкупниот број делегати. 

Ако во првиот (I) круг на гласање ниту еден од кандидатите за претседател не го добил 
потребното мнозинство гласови, во вториот (II) круг се гласа за двајцата кандидати кои во 
првиот (I) круг добиле најмногу гласови. 

На повторното гласање за претседател на партијата е избран кандидатот кој добил 
мнозинство гласови од делегатите кои гласале, доколку гласале повеќе од половината 
делегати. 

Доколку и во вториот (II) круг на гласање ниту еден од кандидатите не го добил 
потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. 

Ако за претседател на партијата е предложен еден кандидат, а во првиот (I) круг на 
гласање не го добил потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. 

Начинот и постапка за избор се утврдуваат со Деловник за работа на Конгресот. 
 

Член 35 
Претседателот: 
- ја претставува и ја застапува партијата;  
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- претседава со седниците на Извршниот комитет;  
- донесува акти во делокругот на своите надлежности;  
- се грижи за спроведување на Статутот, програмата и другите акти на партијата;  
- активно учествува во креирањето на политиката на партијата;  
- склучува договори и потпишува акти и други документи;  
- овластува потписници на жиро-сметката на партијата;  
- номинира кандидати за потпретседатели и генерален секретар на партијата и 
предлага нивно разрешување;  
- номинира кандидати за членови на Извршниот комитет и предлага нивно 
разрешување;  
- номинира кандидати за претседатели на униите на партијата и членови на 
претседателството на унијата на ветерани и предлага нивно разрешување; 
- номинира кандидати за претседатели на други органи и тела на партијата согласно 
одредбите од овој статут и предлага нивно разрешување; 
- формира Совет на претседателот на партијата;  
- формира Кабинет на претседателот на партијата и 
- за својата работа поднесува извештај пред Централниот комитет еднаш (1) 
годишно. 

Член 36 
На предлог на претседателот на партијата, Централниот комитет избира еден или 

повеќе потпретседатели на партијата. 
 
Потпретседателот/потпретседателите ги врши оние работи што ќе му ги довери 

претседателот со посебно овластување. 
 

V.3. Централен комитет 
 

Член 37 
Централниот комитет е политички орган на партијата меѓу два конгреса. 
Членови на Централниот комитет се: 
- Претседавачот на Централниот комитет;  
- Претседателот и потпретседателот/потпретседателите на партијата;   
- Генералниот секретар, организационите секретари и секретарите за меѓународна 
соработка;  
- Претседателот на Статутарната комисија;  
- Претседателот на Комисијата за надзор на финансиско-материјалното работење;  
- Претседателите на (централните) комисии и координаторот на комисиите;  
- Претседателите на општинските комитети, претседателите на општинските 
поткомитети и претседателот на Градскиот комитет – Скопје;  
- Претседателот, секретарот и девет (9) члена на Извршниот комитетна Унијата на 
жени на ВМРО-ДПМНЕ;  
- Претседателот, секретарот и девет (9) члена на Извршниот комитет на Унијата на 
 млади сили на ВМРО-ДПМНЕ;  
- Претседавачот, секретарот и девет (9) члена на Претседателството на Унијата на 
ветераните на ВМРО-ДПМНЕ;  
- Претседателот на Форумот на интелектуалци на ВМРО-ДПМНЕ и четири (4) члена на 
форумот на интелектуалци;  
- Претседателот на Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМНЕ и четири (4) члена на 
Патриотскиот институт;  
- Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и 
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- по еден (1) претставник од задграничните комитети на ВМРО-ДПМНЕ за Европа, 
Америка, Канада и Австралија. 
Во работата на Централниот комитет на покана на претседавачот, без право на глас, може 

да учествуваат членовите на Извршниот комитет на партијата, Извршниот комитет на Унијата на 
млади сили, Извршниот комитет на Унијата на жени, Претседателството на Унијата на ветерани и 
другите членови на партијата. 
 

Член 38 
Централниот комитет: 
- утврдува предлог-програма и предлог-статут, 
- донесува, односно врши измена и дополнување на програмата и на Статутот меѓу 
два конгреса;  
- избира и разрешува претседавач на Централниот комитет;  
- избира и разрешува потпретседатели, генерален секретар, членови на Извршниот 
комитет на партијата;  
- меѓу два конгреса избира и разрешува претседател и членови на Статутарната 
комисија, претседател и членови на Комисијата за надзор на финансиско-
материјалното работење и претседател и судии на Партискиот суд на честа;  
- врши верификација на мандатите на членовите на Централниот комитет;  
- на предлог на претседателот на партијата, формира организационен одбор и други 
тела за подготовка на Конгресот;  
- се грижи за реализирање на задачите утврдени на Конгресот;  
- дава иницијативи за разгледување на определени прашања на Конгресот;  
- утврдува идејно-политички задачи;  
- го разгледува и го усвојува извештајот за работата на претседателот на партијата;  
- дава политички насоки за дејствување на комитетите;  
- одлучува за соработка и за заеднички настап со други политички партии;  
- избира кандидати за пратеници и градоначалници;  
- го разгледува и го усвојува финансиското работење на партијата;  
- донесува Деловник за својата работа; 
- донесува правилници за организациона поставеност и деловници за работа на 
органите и телата во партијата, освен ако поинаку не е предвидено со овој статут;  
- донесува одлуки и други акти од својата надлежност. 

 
Член 39 

Централниот комитет работи на седници. 
Седниците на Централниот комитет ги свикува и со нив раководи претседавачот на 

Централниот комитет. 
Претседавачот на Централниот комитет, на предлог на најмалку десет (10) члена на 

Централниот комитет, се избира со мнозинство од вкупниот број членови на Централниот 
комитет. 

Седниците се одржуваат по потреба, но најмалку еднаш на три (3) месеци. 
Покана за седница се испраќа до сите членови на Централниот комитет, најдоцна три 

(3) дена пред денот на одржувањето на седницата. 
По исклучок, во итни случаи, претседавачот може да свика седница на Централниот 

комитет во рок пократок од три (3) дена, а дневниот ред да го предложи на самата седница. 
 

V.4. Извршен комитет 
 

Член 40 
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Извршниот комитет е политичко-извршен орган на партијата, со кој раководи 
претседателот на партијата. 

Извршниот комитет има непарен број членови, но не помалку од петнаесет (15) члена. 
По функција, членови на Извршниот комитет се потпретседателот/потпретседателите, 

генералниот секретар, претседателите на Унијата на млади сили и на Унијата на жени и 
претседавачот на Претседателството на Унијата на ветерани, како и координаторот на 
пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ.   

Извршниот комитет дејствува врз основа на политичките насоки, заклучоци и задачи на 
Конгресот и на Централниот комитет. 

 
 

Член 41 
Извршниот комитет работи на седници. 
Седниците ги свикува, со нив раководи и со нив претседава претседателот на партијата.

 Извршниот комитет за својата работа одговара пред Централниот комитет. 
 

Член 42 
Извршниот комитет: 
- донесува Деловник за работа на Извршниот комитет;  
- донесува одлука за основање на општински комитети, општински поткомитети 
и Градски комитет – Скопје;  
- донесува одлука за основање на други тела и органи на партијата во зависност 
од потребите и задачите;  
- го разгледува финансиското работење на партијата и ја усвојува 
годишната/завршната сметка и годишниот финансиски извештај;  
- избира претседатели на општинските комитети на предлог на собранието на 
општинскиот комитет;  
- избира и разрешува претседатели на униите и претседателство на унијата на 
ветерани на партијата, на предлог на претседателот на партијата; 
- именува членови на општинскиот комитет, на предлог на претседателот на 
општинскиот комитет;  
- именува и разрешува претседател на Градскиот комитет – Скопје, претседатели на 
централни комисии, форуми и други тела и органи на партијата,освен ако поинаку не е 
предвидено со овој статут;  
- именува и разрешува организациони секретари, на предлог на генералниот 
секретар;  
- именува и разрешува секретари за меѓународна соработка, на предлог на 
претседателот на партијата;  
- донесува акт за систематизација и организација на седиштето на партијата,на 
предлог на генералниот секретар; 
- именува раководни лица врз основа на актот за систематизација и организација на 
седиштето на партијата,на предлог на генералниот секретар; 
- донесува акти од делокругот на работата на седиштето на партијата;  
- меѓу два конгреси до Централниот комитет предлага избор и разрешување на 
претседател и членови на Статутарната комисија, претседател и членови на Комисијата 
за надзор на финансиско-материјалното работење и претседател и судии на 
Партискиот суд на честа;  
- утврдува предлог-кандидати за пратеници и градоначалници и 
- донесува одлуки, заклучоци и други акти. 
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Член 43 
Извршниот комитет може да го запре извршувањето на одлуките и на другите акти на 

општинските комитети, на општинските поткомитети, на Градскиот комитет – Скопје, на униите 
и на другите тела и органи на партијата, доколку се во спротивност со Статутот и другите акти 
на партијата, и за тоа го известува Централниот комитет. 

 
 

 
V.4.1 Генерален секретар 

 
Член 44 

Генералниот секретар на партијата, на предлог на претседателот на партијата, се 
избира од Централниот комитет. 

Генералниот секретар на партијата: 
- учествува во работата на Конгресот, на Централниот комитет и на Извршниот 
комитет;  
- се грижи за водење и за одржување на регистарот на членови на партијата;  
- потпишува акти во делокругот на неговата работа;  
- формира работни групи во врска со работењето на Секретаријатот;  
- ја води и ја организира архивската евиденција и документација на партијата;  
- го организира подготвувањето на седниците на Централниот комитет и на 
Извршниот комитет на партијата;  
- ја следи и ја контролира работата на општинските комитети, на општинските 
поткомитети и на Градскиот комитет – Скопје;  
- го следи и го евидентира извршувањето на оперативно-политичките ставови, 
одлуки и заклучоци на партијата;  
- ја организира административната подготовка на Конгресот;  
- ја организира функционалната поставеност на седиштето на партијата; 
- именува и разрешува потсекретари;  
- предлага акт за систематизација и организација на седиштето на партијата до 
Извршниот комитет;  
- предлага именување на раководни лица врз основа на актот за систематизација и 
организација на седиштето на партијата до Извршниот комитет;  
- предлага акти од делокругот на работа на седиштето на партијата до Извршниот 
комитет и 
- врши други работи што ќе ги добие како задачи од претседателот на партијата, од 
Централниот комитет и од Извршниот комитет.  

 
Член 45 

Генералниот секретар раководи со Секретаријатот на партијата кој го сочинуваат 
организациони секретари и потсекретари. 

Во работата на Секретаријатот може да учествуваат и по еден (1) претставник од 
Унијата на млади сили, Унијата на жени и на Градскиот комитет – Скопје. 

 
Член 46 

Организационите секретари вршат работи и задачи доверени од генералниот секретар, 
што се однесуваат на теренското организирање на партијата и координацијата со општинските 
комитети и поткомитети.  

Потсекретарите вршат работи и задачи доверени од генералниот секретар, кои што се 
однесуваат на теренското организирање на партијата и координацијата со општинските 
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комитети и општинските поткомитети. 
Организационите секретари и потсекретарите за својата работа одговараат пред 

генералниот секретар на партијата. 
 
 

Член 47 
Секретарите за меѓународна соработка се одговорни за билатерални и мултилатерални 

контакти со странски политички партии, организации и институции и одговараат пред 
претседателот на партијата. 

 
Член 48 

Начинот на работа на Секретаријатот се уредува со Деловник за работа, кој го донесува 
генералниот секретар. 
 

V.5. Статутарна комисија 
 

Член 49 
Статутарната комисија се состои од претседател и од четири (4) члена. 
Статутарната комисија: 
- го изработува Статутот на партијата;  
- изработува измени и дополнувања на Статутот;  
- изработува пречистен текст на Статутот и  
- врши негово толкување. 

 
Член 50 

Статутарната комисија на предлог на претседателот на партијата ја избира Конгресот. 
За претседател и член на Статутарната комисија може да биде избрано лице: 
- кое е член на партијата најмалку пет (5) години и 
- кое е дипломиран правник со најмалку пет (5) години работно искуство. 
Начинот на работа на Статутарната комисија се уредува со Деловник, кој што го 

донесува истата, на предлог на претседателот на Комисијата. 
 

V.6. Комисија за надзор на финансиско-материјалното работење 
 

Член 51 
Комисијата за надзор на финансиско-материјалното работење на партијата се состои од 

претседател и четири (4) члена. 
Комисијата го разгледува и го следи материјалното и финансиското работење на 

органите, на телата и на функционерите на партијата. 
 

Член 52 
Комисијата за надзор на финансиско-материјалното работење на партијата на предлог 

на претседателот на партијата ја избира Конгресот. 
За претседател и член на Комисијата може да биде избрано лице: 
- кое е член на партијата најмалку пет(5) години и 
- кое е дипломиран економист или дипломиран правник со најмалку пет (5) години 
работно искуство. 
Начинот на работа на Комисијата за надзор на финансиско-материјалното работење на 

партијата се уредува со Деловник за работа, кој што го донесува истата, на предлог на 
претседателот на Комисијата. 
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V. 7. Партиски суд на честа 

 
Член 53 

Партиски суд на честа(во понатамошниот текст: „Суд“) на предлог на претседателот на 
партијата го избира Конгресот. 

За претседател и судија во Судот може да биде избрано лице: 
- кое е член на партијата најмалку десет(10) години, 
- кое е дипломиран правник со најмалку десет (10) години работно искуство. 
Во Судот не може да бидат избрани претседателот на партијата, членовите на 

Извршниот и на Централниот комитет, како и лицата вработени во партијата. 
Судијата не може да ја врши судиската должност, доколку има судир на интереси.  
Другите одредби поврзани со изземањето на судиите на Судот се уредуваат со 

Деловникот за работа на Судот. 
 

Член 54 
Судот во вршењето на својата работа е независен и суди врз основа на Уставот, 

законите, Статутот на партијата и Деловникот за работа на Судот. 
Деловникот од ставот 1 на овој член го донесува Судот на предлог на претседателот на 

Судот. 
 

Член 55 
Судот го сочинуваат претседател и четири (4) судии. 
Судот суди во судски совет, а работи и одлучува со мнозинство од вкупниот број судии.  
 

Член 56 
Партискиот суд на честа е партиски орган кој одлучува во втор степен, по жалба на 

одлуките на општинските комитети и на Извршниот комитет на партијата, при изрекување на 
дисциплински мерки. 

Во однос на мерките од ставот 1 на овој член, Судот може: 
- да ги потврди;  
- да ги укине и да ги врати на повторно одлучување на органот кој ги изрекол или 
- да ги укине и да ги преиначи.  
Доколку жалбата е поднесена по истекот на рокот за изјавување на жалба, Судот ќе ја 

отфрли како ненавремена. 
 

Член 57 
Одлуките на Судот се конечни и извршни и против нив не се дозволени правни лекови. 
Судот за својата работа одговара пред пред Конгресот и пред Централниот комитет. 

 
 

V.8. Републички изборен штаб 
 

 
Член 58 

 Републичкиот изборен штаб (во понатамошниот текст: „РИШ“) е оперативно-извршен 
орган на партијата, кој што се формира со одлука на Извршниот комитет на партијата, најдоцна 
три (3) месеци пред одржување на избори.  
 Со РИШ раководи и претседава претседател, кој на предлог на претседателот на 
партијата го избира Извршниот комитет. 
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 РИШ ги презема сите неопходни мерки и активности за организација и за водење на 
политичката кампања на партијата за време на избори. 
 РИШ може да формира регионални изборни штабови – РЕГИШ и општински изборни 
штабови – ОИШ. 
 Со формирањето на општинските изборни штабови се суспендира работата на 
општинските комитети на партијата. 
 Работата и функционирањето на РИШ завршува со завршувањето на изборите. 
 

V.9. Конвенција за избор на кандидат за претседател на државата 
 

Член 59 
Одлука за свикување на Конвенција за избор на кандидат за претседател на државата 

(во понатамошниот текст „Конвенцијата“) донесува Централниот комитет најдоцна еден (1) 
месец пред почетокот на работата на Конвенцијата, со мнозинството гласови од вкупниот број 
членови на Централниот комитет.  

Конвенцијата може да работи ако се присутни најмалку две третини (2/3) од вкупниот 
број делегати, а одлуки носи со една половина (1/2) од вкупниот број гласови. 
 

Член 60 
Конвенцијата ја сочинуваат : 
- членовите на Централниот комитет;  
- членовите на Извршниот комитет;  
- членови на партијата кои во време на одржување на Конгресот се пратеници или 
градоначалници; 
- петнаесет (15) делегати делегирани од Извршниот комитет на Унијата на млади 
сили на ВМРО-ДПМНЕ;  
- петнаесет (15) делегати делегирани од Извршниот комитет на Унијата на жени на 
ВМРО-ДПМНЕ;  
- петнаесет (15) делегати делегирани од Претседателството на Унијата на ветерани 
на ВМРО-ДПМНЕ;  
- десет (10) делегати делегирани од Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМНЕ;  
- десет (10) делегати делегирани од Форумот на интелектуалци на ВМРО-ДПМНЕ;  
- делегатите избрани од општинските комитети, и тоа во согласност со бројот на 
членовите во секој комитет, при што, на секои 200 членови, општинскиот комитет 
делегира по еден (1) делегат. 

 
Член 61 

Конвенцијата: 
- донесува Деловник за работа, 
- избира Комисија за верификација на мандатот на делегатите и ги верифицира 
нивните мандати;  
- избира работно претседателство;  
- избира изборна комисија која ќе го спроведе изборот на кандидат за претседател 
на државата  и  
- донесува одлуки и други акти од своја надлежност. 

 
Член 62 

На Конвенцијата за избор на кандидат за претседател на државата може да се пријави 
секој граѓанин, кој ги исполнува законските услови и кој се пријавил на огласот за избор 
објавен од партијата. 
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За кандидат за претседател на државата е избран кандидатот кој добил мнозинство 
гласови од вкупниот број делегати. 

Ако во првиот (I) круг на гласање ниту еден од кандидатите не го добил потребното 
мнозинство гласови, во вториот (II) круг се гласа за двајцата кандидати кои во првиот (I) круг 
добиле најмногу гласови. 

На повторното гласање е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од 
делегатите кои гласале, доколку гласале повеќе од половината делегати. 

Доколку и во вториот (II) круг на гласање ниту еден од кандидатите не го добил 
потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. 

Ако е предложен еден кандидат, а во првиот (I) круг на гласање не го добил потребното 
мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. 

Начинот и постапка за избор се утврдуваат со Деловник за работа на Конвенцијата. 
 

 
VI. ОРГАНИ НА ПАРТИЈАТА НА ЛОКАЛНО НИВО 
 

Член 63 
Својата дејност и активност партијата ја остварува преку локални организациони единици кои 

го носат називот комитет (организациони единици оформени врз територијален принцип). 
Комитетите можат да бидат организирани во: 
- Градски комитет – Скопје, 
- Општински комитет, 
- Општински поткомитет, 
- Местен комитет, 
- Комитет на избирачко место и 
- Задграничен комитет. 

 
Член 64 

Раководни органи на комитетите се: 
1. Градски комитет – Скопје: претседател, потпретседател/и, секретар и членови, 
2. Општински комитет: претседател, потпретседател/и, секретар и членови, 
3. Местни комитет: претседател, потпретседател/и, секретар и членови, 
4. Комитет на избирачко место: координатор и членови, 
5. Задгранични комитети: претседател, потпретседател/и, секретар и членови. 

 
Член 65 

Општинскиот комитет формира Собрание на општински комитет, кое се состои од 
членови избрани од сите месни комитети и членови по функција. 

Членови по функција на собранието на општинскиот комитет се: 
- Претседателот на општинскиот комитет;  
- Членовите, односно составот на општинскиот комитет;  
- Претседателите на униите во општинскиот комитет;  
- Градоначалникот и советниците во Советот на единиците на локалната самоуправа и 

градот Скопје од редовите на партијата и 
- Пратениците од редовите на партијата, од соодветниот општински комитет. 
Начинот на работа на собранието на општинскиот комитет, бројот на членовите и 

начинот на избор на членовите од местните комитети се утврдуваат со правилник, кој што го 
носи Централниот комитет на партијата. 

 
Член 66 
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Собранието на општинскиот комитет: 
- донесува одлуки од својата надлежност; 
- избира кандидати за советници во локалната самоуправа; 
- предлага три (3) кандидати за претседател на општинскиот комитет до Извршниот 
комитет на партијата и 
- предлага три (3) кандидати за градоначалник до Извршниот комитет на партијата. 
Собранието на општинскиот комитет е должно во рок од триесет (30) дена по доставено 

барање од страна на Извршниот комитет на партијата да одржи седница на која ќе донесе 
одлука од своја надлежност. 

Доколку Собранието на општинскиот комитет не постапи во рокот определен од ставот 
2 од овој член, на предлог на Претседателот на партијата, Извршниот комитет на партијата ги 
носи одлуките од ставот 1 на овој член. 
 

Член 67 
Формирањето на органите на партијата на локално ниво, составот и начинот на работа 

на комитетите, како и начинот и постапката за избор на раководните органи се уредуваат со 
Правилник за организација и работа на партијата на локално ниво, кој го донесува 
Централниот комитет, на предлог на Извршниот комитет. 

Изборот на раководните органи од членот 64 ставот 1 точките 2 и 3 се врши на секои 
две (2) години, во месец мај. 
 
 

VII. ТЕЛА НА ПАРТИЈАТА 
 

Член 68 
Тела на партијата се: 

1. Униите, 
2. Форум на интелектуалци, 
3. Патриотскиот институт и  
4. Други тела. 

 
VII.1 Унии на партијата 
 
 

 
Член 69 

Партијата ги има следните унии:  
- Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, 
- Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ и 
- Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМНЕ. 

 
Член 70 

Униите се тела на партијата чијашто цел е да ги застапуваат и да ги шират идеите на 
партијата во своите подрачја на дејствување и да ги бранат посебните интереси на групите 
застапувани од нив во политиката на партијата. 

 
 
Организационата поставеност се уредува со правилници за организациона поставеност 

на униите на ВМРО-ДПМНЕ, а начинот на работа се уредува со деловници за работа на униите 
на ВМРО-ДПМНЕ. 
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Униите на ВМРО-ДПМНЕ за својата работа одговараат пред претседателот на партијата, 
пред Извршниот комитет и пред Централниот комитет. 
 

VII.2 Форум на интелектуалци 
 

Член 71 
Форумот на интелектуалци на ВМРО-ДПМНЕ е тело кое ја застапува и брани критичката 

мисла кон политичките процеси, односи, институции и актери, партиципира во креирањето 
стратегија за европеизација на политиките во сите сфери на живот, водејќи сметка за 
програмските и статутарни вредности и цели на ВМРО-ДПМНЕ во духот на конзервативната 
ориентација, помага во градењето партиципативна политичка култура, стимулира реформски 
зафати, организира научни и стручни дебати. 

Извршниот комитет на партијата го избира претседателот на Форумот на 
интелектуалци, на предлог на претседателот на партијата. 

Начинот на работана Форумот на интелектуалци се уредува со деловник. 
 

VII.3 Патриотски институт 
 

Член 72 
Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМНЕ е тело на партијата кое ја застапува и брани 

идејата за самобитноста на македонскиот народ и неговото право на самопределување и 
државност, укажува на потребата од почит кон борците во сите националноослободителни 
војни за Македонија, негување и заштита на македонското историско и културно наследство, 
како дел од европската историја, култура и цивилизација. 

Извршниот комитет на партијата го избира претседателот на Патриотскиот институт, на 
предлог на претседателот на партијата. 

Начинот на работа на Патриотскиот институт се уредува со деловник. 
 
 
 
 

VII.4 Други тела 
 

Член 73 
 Со одлука на Централниот комитет на партијата се формираат (централни) комисии, а 
може да се основаат и други тела на партијата во форма на форуми, клубови, асоцијации, 
академии и други. 
 Предлог за формирање, односно за основање на телата на партијата од ставот 1 на овој 
член може да достави Извршниот комитет на партијата или 1/2 членови од вкупниот број на 
членови на Централниот комитет. 

Извршниот комитет на партијата ги избира претседателите, односно раководните лица 
на телата на партијата од ставот 1 на овој член, по предлог на претседателот на партијата. 

Начинот на работа на телата на партијата од ставот 1 на овој член се уредуваат со 
деловници. 
 

VIII. Партиски истражувачко-аналитички центар  
 

Член 74 
Се основа Партиски истражувачко-аналитички центар на ВМРО-ДПМНЕ – „Љубиша 

Георгиевски” (во натамошниот текст: „ПИАЦ“) како дел од внатрешната организација на 
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партијата. 
ПИАЦ дејствува и има надлежности во согласност со Законот за партиски истражувачко-

аналитички центри.  
Претседателот на партијата донесува акт за назначување на раководител и вработени 

во ПИАЦ. Со актот за назначување се утврдува и месечниот надоместок кој ќе го добиваат 
раководителот и вработените на ПИАЦ за својата работа. 

Начинот на работа на ПИАЦ се уредува со Деловник за работа на ПИАЦ, кој го донесува 
Извршниот комитет, на предлог на раководителот на ПИАЦ. 

 
 

IX. ИЗБРАНИ ПРЕТСТАВНИЦИ 
 
IX. 1 Пратеничка група 

 
Член 75 

Пратениците на партијата формираат пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. 
Пратеничката група е должна своето дејствување и настапите во Собранието да ги врши 

во согласност со Уставот, законот и Деловникот на Собранието, водејќи сметка за доследна 
примена на целите и задачите на партијата утврдени во Статутот и програмата на партијата, во 
соработка со органите на партијата. 

На предлог на Извршниот комитет на партијата, пратеничката група избира 
координатор и заменик/заменици-координатори на претеничката група во Собранието. 

Работата на пратеничката група се регулира со Деловник за работа на пратеничката 
група на ВМРО-ДПМНЕ, донесен од Централниот комитет, на предлог на Извршниот комитет. 
 

IX.2. Советнички групи 
 
 

Член 76 
Советниците на партијата во советите на единиците на локалната самоуправа и во 

Советот на Град Скопје претставуваат советнички групи на ВМРО-ДПМНЕ. 
Советничката група на партијата во Советот на Град Скопје е должна своето дејствување 

и настапите во Советот на Град Скопје да ги врши во согласност со Уставот, законот и 
Деловникот, водејќи сметка за доследна примена на целите и задачите на партијата утврдени 
во Статутот и програмата на партијата, во соработка со органите на партијата и особено во 
соработка со Градскиот комитет – Скопје. 

На предлог на Градскиот комитет – Скопје, советничката група во Советот на Град Скопје 
избира координатор и заменик/заменици-координатори на истата. 

Советничките групи на партијата во советите на единиците на локалната самоуправа се 
должни своето дејствување и настапите во општинските совети да ги вршат во согласност со 
Уставот, законот и Деловникот, водејќи сметка за доследна примена на целите и задачите на 
партијата утврдени во Статутот и програмата на партијата, во соработка со органите на 
партијата и особено во соработка со надлежните општински комитети. 

На предлог на Општинскиот комитет, советничките групи во советите на локалната 
самоуправа избирааткоординатор и заменик/заменици-координатори на истите. 

Работата на советничките групи од овој член се регулира со Деловник за работа, 
донесен од Централниот комитет, на предлог на Извршниот комитет. 

 
 

X. ФИНАНСИРАЊЕ 
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Член 77 

Партијата се финансира од јавни и приватни извори на финансирање.  
Јавните извори за финансирање се финансиски средства предвидени со Буџетот на 

државата.  
Приватни извори на финансирање се:  
- членарина;  
- донации, подароци, прилози, дотации, спонзорства;  
- легати;  
- продажба на промотивен и пропаганден материјал и  
- сопствени приходи во согласност со закон. 

 
Член 78 

 Изворите на финансирање на партијата се јавни. 
Централниот комитет носи Правилник за внатрешно материјално-финансиско 

работење, на предлог на Комисијата за надзор на финансиско-материјалното работење. 
 

Член 79 
Овластени потписници на сметката на партијата се претседателот и генералниот 

секретар на партијата. 
Претседателот на партијата може да овласти и други потписници на сметката на 

партијата. 
 
 
 

XI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 80 
Во случај на војна, воена опасност или вонредна состојба, кога неможе да се 

состанат и одлучуваат Конгресот, Централниот комитет и Извршниот комитет, нивните 
овластувања преминуваат на претседателот на партијата. 

 
 

XII. ПРЕСТАНОК НА ПАРТИЈАТА 
 

Член 81 
Партијата престанува со работа: 
- кога бројот на членовите ќе се намали под законски определениот број за нејзино 
основање; 
- кога ќе настапи законски основ за престанок на работата на партијата утврден од 
надлежен суд, односно од Уставниот суд и 
- кога Конгресот на партијата ќе донесе одлука за нејзин престанок со двотретинско 
мнозинство од вкупниот број членови. 

 
Член 82 

Во случај на престанок на партијата, нејзиниот имот преминува во сопственост на 
Македонската православна црква – Охридска архиепископија.“ 
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XIII.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 83 
Прашањата што не се уредени со статутот ги уредува Централниот комитет со посебни акти, 

во согласност со Уставот, со законите и со овој статут. 
Сè што е уредено со овој статут а е спротивно на Уставот и на законите се смета за ништовно. 

 
Член 84 

Постојните органи, тела и функционери на партијата, кои се предвидени и со овие 
измени и дополнувања на статутот, ќе продолжат со својата работа до истекот на својот 
мандат. 

Новите органи, тела и функционери на партијата, кои се превидени со овие 
измени и дополнувања на статутот, ќе се формираат, односно ќе се изберат или 
именуваат во рок од шест (6) месеци од денот на влегување во сила на истите. 

Актите утврдени со овие измени и дополнувања ќе се донесат во рок од шест (6) 
месеци од денот влегување во сила на истите. 

Одредбите од членовите 65, 66 и 67 од овие измени и дополнувања ќе се применуваат 
од 01.01.2023 година. 

До почетокот на примена на членовите 65, 66 и 67 од овој статут, Извршниот комитет 
избира и разрешува претседатели на општинските комитети, на предлог на Претседателот на 
партијата. 

 
Член 85 

 Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на нивното донесување.“ 
 
 
 
Бр.____________  Претседател на 
   ВМРО- ДПМНЕ 
     
2021 година 

___________________________ 
         проф. д-р Христијан 
Мицкоски        
 

 


