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МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА 

  

Врз основа на членот 20 ставовите 1 и 2 од Уставот на Република Македонија и членот 
9 од Законот за политичките партии, Основачкото собрание на Македонската алијанса, 
на 14 јануари 1996 година, донесе 

  

С Т А Т У Т 

НА МАКЕДОНСКАТА АЛИЈАНСА 

  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

  

Член 1 

Со овој Статут се уредуваат особено: 

- името и седиштето на Македонската алијанса; 

- целите и задачите на Македонската алијанса и начинот на нивното реализирање; 

- условите и начинот на зачленувањето и на пристапувањето во Македонската алијанса 
и правата, обврските и одговорностите на членовите на Македонската алијанса; 

- внатрешната организација; 

- телата на Македонската алијанса и нивните права, надлежности и одговорности; 

- начинот на донесувањето на актите на Македонската алијанса; 

- начинот на користењето и располагањето со средствата на Македонската алијанса; 

- застапување и претставување на Македонската алијанса; 

- јавноста во работата на Македонската алијанса; 

- начинот на одлучувањето за зачленување и истапување од членство во меѓународни 
органи, организации и заедници; 

- начинот на располагањето со имотот и средствата на Македонската алијанса во случај 
на престанување; 
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- начинот на донесувањето на Статутот и изменување и дополнување на истиот; и 

- други прашања. 

  

Член 2 

Македонската алијанса (во натамошниот текст: Алијанса) претставува политички 
субјект којшто, тргнувајќи од уставно загарантираната слобода на здружување на 
граѓаните на Република Македонија, обезбедува остварување и заштита на 
политичките, економските, социјалните, културните и други права и уверувања 
утврдени во Програмата на Алијансата. 

  

Член 3 

Алијансата има својство на правно лице со права, надлежности и одговорности 
утврдени со овој Статут. 

  

II. ИМЕ И СЕДИШТЕ НА АЛИЈАНСАТА 

  

Член 4 

Името на Алијансата е: Македонска алијанса. 

Седиштето на Македонската алијанса е на улица Народен фронт број 5 локал 7, Скопје, 
Република Македонија. 

  

Член 5 

Алијансата има печат и штембил. 

Печатот е со тркалезна форма, пречник 3 сантиметри, со впишан текст на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо, кој гласи: Македонска алијанса. Во средината на 
печатот има сонце со цвет. 

Штембилот е со правоаголна форма, со впишан текст на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, кој гласи: Македонска алијанса, со рубрики за деловоден број и датум. 
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Член 6 

Алијансата има знаме и грб. 

Знамето на Алијансата е црвено поле во чијашто средина се наоѓа златно-жолто сонце 
со плав цвет. 

Односот на широчината и должината на знамето изнесува два спрема три. 

Грбот на Алијансата претставува штит со црвено поле. Во средината на штитот се 
наоѓа залатно-жолто сонце со плав цвет. 

Член 7 

Работата на телата на Алијансата се одвива на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо. 

  

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА АЛИЈАНСАТА 

  

Член 8 

Основни цели и задачи на Алијансата се: 

- освојување на државната власт и локалната и месната самоуправа на Република 
Македонија; 

- учество во вршењето на јавните функции во државата; 

  

- учество во изборната постапка за претседател на Република Македонија, во 
изборната постапка за пратеници во Собранието на Република Македонија и во 
изборната постапка за претставници во органите на локалната и месната самоуправа; и 

- учество во власта. 

  

Член 9 

Во реализирањето на своите цели и задачи и Програмата, Алијансата се служи со сите 
демократски средства и методи и соработува со правни и физички лица од земјата и од 
странство. 
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Член 10 

Членовите на Алијансата целите и задачите и Програмата ги реализираат со 
непосредно учество или преку нивни претставници во телата на Алијансата и во 
институциите на државната власт и на локалната и месната самоуправа; со учество во 
мерките и активностите на Алијансата; со учество во работата на облиците на 
дејствувањето на Алијансата и со реализирање на соработката и меѓународната 
активност на Алијансата. 

  

Член 11 

Во реализирањето на целите и задачите и Програмата, Алијансата може: 

- да основа посебни органи, организации, заедници, институции и асоцијации; 

- да ангажира повремени и постојани научни и стручни институции, експерти и 
соработници; 

- да ги користи услугите на своите членови; 

- да стапува во коалиција со други политички субјекти. 

  

Член 12 

Актите на телата и организациите на Алијансата мораат да бидат во согласност со овој 
Статут. 

  

IV. УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЗАЧЛЕНУВАЊЕТО ВО АЛИЈАНСАТА И ПРАВАТА, 
ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ И НА ЧЛЕНКИТЕ НА 
АЛИЈАНСАТА 

  

Член 13 

Во Алијансата може да се зачлени и да членува секој полнолетен граѓанин, државјанин 
на Република Македонија, со живеалиште во Република Македонија, независно од 
полот, расата, бојата на кожата, етничкото и социјалното потекло, верското уверување, 
имотната и општествената положба, кој ги прифаќа целите и задачите, Програмата и 
овој Статут на Алијансата. 
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Член 14 

Членувањето во Алијансата е слободно и доброволно, а се смета од моментот на 
потпишувањето на пристапната изјава. 

Секој член е должен да плаќа членарина утврдена со одлука на Националниот комитет 
на Алијансата. 

На членовите на Алијансата им се издава членска карта, чијашто содржина ја утврдува 
Претседателството на Алијансата. 

  

Член 15 

Членувањето во Алијансата престанува по сопствено барање или со одлука на 
надлежните тела на Алијансата, на начинот и по постапката утврдени со овој Статут и 
посебен акт. 

  

Член 16 

Членовите на Алијансата имаат права и обврски да ги реализираат и да се ангажираат 
во реализирањето на целите и задачите, Програмата и Статутот на Алијансата врз 
основа на своите овластувања, можности и способности, а особено: 

- да управуваат со работата на Алијансата, да ги избираат или именуваат и 
разрешуваат телата на Алијансата и да вршат надзор над нивната работа; 

- да користат правна, стручна и друга помош и услуги што ги врши Алијансата; 

- да покренуваат иницијативи и предлози заради реализирање на целите и задачите и 
Програмата на Алијансата; 

- да учествуваат во мерките и активностите на органите, организациите и телата на 
Алијансата; 

- да учествуваат во обезбедувањето средства за реализирање на целите и задачите, 
Програмата и овој Статут на Алијансата; 

- активно да работат на зголемувањето на бројот на членовите и на симпатизерите на 
Алијансата; и 

- да се придржуваат на одредбите на овој Статут и на актите на телата на Алијансата. 

Членот на Алијансата е должен да членува само во една месна, реонска, општинска и 
градска организација. 
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Член 17 

Доколку со своето однесување и дејствување во својата работна и животна средина, во 
земјата и во странство, членот на Алијансата постапи во спротивност на одредбите за 
правата и обврските утврдени со овој Статут, против членот на Алијансата може да се 
изречат дисциплински мерки: писмена опомена, писмена опомена пред исклучување и 
исклучување од членство во Алијансата. 

Дисциплинските мерки од ставот 1 на овој член, за член во месна организација може да 
ги изрече месниот комитет, реонскиот комитет, општинскиот комитет, градскиот комитет 
и Националниот комитет на Алијансата. 

Дисциплинските мерки од ставот 1 на овој член, за член во телата на реонска 
организација може да изрече реонскиот комитет, општинскиот комитет, градскиот 
комитет и Националниот комитет на Алијансата. 

Дисциплинските мерки од ставот 1 на овој член за член во телата на општинската 
организација може да ги изрече општинскиот комитет, градскиот комитет и 
Националниот комитет на Алијансата. 

Дисциплинските мерки од ставот 1 на овој член, за член во телата на Алијансата може 
да ги изрече Националниот комитет на Алијансата. 

  

Член 18 

Одговорноста на членовите на Алијансата и на претставниците во телата на Алијансата 
се утврдува врз основа на преземените обврски и статусни и статутарни овластувања и 
надлежности во согласност со овој Статут и со посебен акт што го донесува 
Националниот комитет на Алијансата. 

  

  

 

V. УПРАВУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО АЛИЈАНСАТА 

  

Член 19 

Со работата на Алијансата управуваат неговите членови непосредно и преку свои 
претставници во телата и во другите форми на организирање и дејствување на 
Алијансата, на начинот и по постапката утврдени со овој Статут и со актите на телата 
на Алијансата. 
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Член 20 

Претставниците во телата на Алијансата: 

- се избираат од членовите на Алијансата на начинот и по постапката утврдени со овој 
Статут и со посебен акт што го донесува Националниот комитет на Алијансата. 

- работат според насоките на членовите, односно телата што ги избрале или именувале 
и пред нив се одговорни за својата работа, уважувајќи ги интересите на членовите на 
Алијансата во целина, при утврдувањето на заедничките и општите интереси во телата 
на Алијансата; 

- одлучуваат по свое уверување; 

- имаат право и должност за својата работа и за работата на телото или обликот на 
организирање и дејствување на Алијансата чиишто се членови, да го известуваат 
телото што ги избрал или ги именувал. 

  

Член 21 

Мандатот на претставник во тело на Алијансата престанува и пред времето за кое е 
избран или именуван, доколку: 

- го отповика или разреши телото на Алијансата што го избрало или именувало; 

- поднесе писмена оставка на функцијата до телото каде што е член, односно од каде 
што е избран или именуван; и 

- во случај на смрт на членот. 

  

Член 22 

За предлогот за разрешување носител на функција во Алијансата одлучува телото што 
го избрал или именувал, на седницата на којашто е поднесен предлогот, а за предлогот 
поднесен меѓу две седници одлучува телото што го избрал или именувал, на првата 
наредна седница на телото. 

За оставката на носител на функција во Алијансата одлучува телото што го избрал или 
именувал, на седницата на којашто е поднесена оставката, а за оставката поднесена 
меѓу две седници одлучува телото што го избрал или именувал, на првата наредна 
седница на телото. 
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За оставката, по правило, не се води претрес. Претседателот на телото го информира 
телото за поднесената оставка, а членовите на телото ја примаат на знаење 
поднесената оставка. 

На предлог на член на телото, телото може да одлучи да отвори претрес по оставката. 

Во случај на ставот 6 од овој член, телото може: 

- да донесе заклучок за уредување или унапредување на односите во областа за 
којашто бил одговорен подносителот на оставката; 

- да изрази критика кон работата на подносителот на оставката и да упати препорака за 
неговата работа; 

- да утврди одговорност на подносителот на оставката. 

Доколку телото утврди одговорност на подносителот на оставката, му престанува 
мандатот на функцијата по сила на овој Статут. 

Доколку оставка на функцијата поднесе претседател на тело на Алијансата, првата 
наредна седница на телото на Алијансата на којашто се врши избор на нов носител на 
таа функција ја свикува неговиот заменик, а доколку таков нема, седницата ја свикува 
најстариот по години член на телото на Алијансата, но најдоцна во рок од 90 дена од 
денот на поднесувањето на оставката или штом ќе бидат исполнети условите за тоа. 

  

VI. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

  

6.1. Месна организација 

  

Член 23 

Основен облик на територијално организирање на Алијансата во единицата на месната 
самоуправа претставува Месната организација. 

Во Месната организација членуваат сите членови на Алијансата кои живеат и 
престојуваат на подрачјето на таа единица на месна самоуправа. 

Во Месната организација членовите на Алијансата создаваат и обезбедуваат услови за 
заштита, афирмација и реализирање на интересите на Алијансата и на членовите на 
Месната организација на подрачјето на единицата на месната самоуправа. 

Тела на Месната организација се: Месна Конференција, Месен комитет, Претседател, 
Претседателство, Месен совет и Надзорен одбор. 
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Правила на Месна организација донесува Националниот комитет на Алијансата. 

Месните организации се основаат, а нивното подрачје и границите на нивното подрачје 
се утврдуваат со одлука на Претседателството на Алијансата. 

За одделна месна заедница се основа најмалку една Месна организација. 

  

 

6.2. Реонска организација 

 

 

Член 24 

Основен облик на територијално организирање на Алијансата во изборна единица за 
пратеник во Собранието на Република Македонија претставува Реонската 
организација. 

Во Реонската организација членуваат сите членови на Алијансата кои живеат и 
престојуваат на подрачјето на таа изборна единица за пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

Во Реонската организација членовите на Алијансата создаваат и обезбедуваат услови 
за заштита, афирмација и реализирање на интересите на Алијансата и на членовите на 
Реонската организација на подрачјето на изборната единица за пратеник во 
Собранието на Република Македонија. 

Тела на Реонската организација се: Реонска Конференција, Реонски комитет, 
Претседател, Претседателство, Реонски совет и Надзорен одбор. 

Правила на Реонска организација донесува Националниот комитет на Алијансата. 

Реонските организации се основаат, а нивното подрачје и границите на нивното 
подрачје се утврдуваат со одлука на Претседателството на Алијансата. 

За одделна изборна единица се основа една Реонска организација. 

Доколку во одделна изборна единица за пратеник во Собранието на Република 
Македонија има формирано само една Месна организација, истата ги врши функциите, 
правата, надлежностите и одговорностите на Реонска организација за таа изборна 
единица за пратеник во Собранието на Република Македонија, утврдени со овој Статут 
и со Правилата на Реонската организација. 
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6.3. Општинска организација 

Член 25 

Основен облик на на територијално организирање на Алијансата во општината 
претставува Општинската организација. 

Во Општинската организација членуваат сите членови на Алијансата кои живеат и 
престојуваат на подрачјето на таа општина. 

Во Општинската организација членовите на Алијансата создаваат и обезбедуваат 
услови за заштита, афирмација и реализирање на интересите на Алијансата и на 
членовите на Општинската организација на подрачјето на општината и во органите на 
општината. 

Тела на Општинската организација се: Општинска конференција, Општински комитет, 
Претседател, Претседателство, Општински совет и Надзорен одбор. 

Правила на Општинска организација донесува Националниот комитет на Алијансата. 

Општинските организации се основаат, а нивното подрачје и границите на нивното 
подрачје се утврдуваат со одлука на Претседателството на Алијансата. 

За одделна општина се формира една Општинска организација. 

Доколку во одделна општина има формирано само една Реонска организација, истата 
ги врши функциите, правата, надлежностите и одговорностите на Општинска 
организација за таа општина, утврдени со овој Статут и Правилата на Општинската 
организација. 

Доколку во одделна општина има формирано само една Месна организација, истата ги 
врши функциите, правата, надлежностите и одговорностите на Општинска организација 
за таа општина, утврдени со овој Статут и Правилата на Општинската организација. 

  

6.4. Градска организација 

  

Член 26 

Основен облик на територијално организирање на Алијансата во градот Скопје 
претставува Градската организација. 

Во Градската организација членуваат сите членови на Алијансата кои живеат и 
престојуваат на подрачјето на градот Скопје. 
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Во Градската организација членовите на Алијансата создаваат и обезбедуваат услови 
за заштита, афирмација и реализирање на интересите на Алијансата и на членовите на 
Градската организација на подрачјето на градот Скопје и во органите на градот Скопје. 

Тела на Градската организација се: Градска конференција, Претседател, 
Претседателство, Градски комитет, Градски совет и Надзорен одбор. 

Правила на Градската организација донесува Националниот комитет на Алијансата. 

  

VII. ТЕЛА НА АЛИЈАНСАТА И НИВНИТЕ ПРАВА, НАДЛЕЖНОСТИ И 

ОДГОВОРНОСТИ 

  

Член 27 

Тела на Алијансата се: Конгрес, Национален комитет, Претседател, Претседателство, 
Национален совет и Надзорен одбор. 

  

 

7.1. КОНГРЕС 

  

Член 28 

Конгресот е највисоко претставничко тело на Алијансата. 

Конгресот се свикува на секоја четврта година и во случаите утврдени со овој Статут и 
со други акти на Националниот комитет. 

Конгресот го сочинуваат Претседателот, потпретседателите, членовите на 
Претседтаелството и Генералниот секретар на Алијансата, претседателот на 
Македонската младинска Алијанса, пратениците во Националниот комитет, 
советниците во Националниот совет, членовите на Надзорниот комитет, пратениците 
во Собранието на Република Македонија од Алијансата, премиерот и министрите во 
Владата на Република Македонија од Алијансата и градоначалниците на општините и 
на градот Скопје од Алијансата (во натамошниот текст: делегати) и опоределен број 
делегати што го утврдува Националниот комитет. 

Организацијата и функционирањето на Конгресот се уредува со овој Статут и со 
Деловникот на Конгресот. 
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Член 29 

Конгресот работи на пленарни седници и на одделни седници. 

Конгресот го свикува Претседателот на Алијансата врз основа на одлука на 
Националниот комитет и кога тоа ќе го побараат мнозинство од општинските 
организации. 

Конгресот се свикува најдоцна 90 дена пред денот на одржувањето. Решението за 
свикување на Конгресот ги содржи дневниот ред, местото, денот и часот на 
одржувањето и материјалите што се предмет на разгледување на Конгресот. 
Решението за свикување на Конгресот заедно со материјалите што се предмет на 
разгледување на Конгресот до делегатите на Конгресот се доставуваат најдоцна 50 
дена пред денот на одржувањето. 

Конгресот донесува Деловник со мнозинство гласови од вкупниот број делегати. 

Делегатите на Конгресот ги претставуваат членовите на Алијансата и одлучуваат по 
свое уверување, во согласност со одредбите на овој Статут. 

Член 30 

Конгресот: 

1) донесува Статут и изменувања и дополнувања на Статутот на Алијансата; 

2) донесува Програма на Алијансата и изменувања и дополнувања на Програмата: 

3) донесува Деловник на Конгресот; 

4) усвојува извештај за работа на Алијансата за времето меѓу два Конгреса; 

5) усвојува извештај за работата на Надзорниот одбор меѓу два Конгреса; 

6) дава автентично толкување на одредбите од Статутот и актите на Националниот 
комитет на Алијансата; 

7) формира постојани и повремени работни тела на Конгресот; 

8) презема мерки и активности за реализација на целите и задачите и Програмата на 
Алијансата; 

9) го избира и го разрешува Претседателот на Алијансата; 

10) врши избор на претседател и членови на Надзорниот одбор на Алијансата; 

11) врши избори, именувања, и разрешувања на носители на функции утврдени со овој 
Статут и со друг акт на Конгресот; 
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12) врши други работи. 

Конгресот во вршењето на работите од својата надлежност донесува статути, одлуки, 
декларации, резолуции, насоки, препораки, ставови, заклучоци и други прописи (во 
натамошниот текст: акти). 

Конгресот може определени акти, мерки и активности од ставот 1 на овој член да ги 
пренесе на друго тело на Алијансата. 

  

Член 31 

Конгресот може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот 
број делегати. Конгресот одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, освен 
ако со овој Статут е определено посебно мнозинство. 

Конгресот одлучува со јавно гласање. 

Конгресот одлучува и со тајно гласање, ако на предлог на еден делегат така одлучи 
Конгресот, како и за прашањата за коишто е утврдено тајно гласање со овој Статут. 

Конгресот може да ја прекине својата работа, меѓутоа пред тоа мора да го утврди 
датумот и местото на продолжението што се соопштува пред делегатите. 

  

Член 32 

Право да предложува донесување на акт и да поднесе предлог на акт, како и право да 
предложува кандидати и разрешување на носители на функции во Алијансата, има 
секој делегат на Конгресот, Претседателот, Претседателството, Националниот совет и 
Националниот комитет. 

  

7.2. НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ 

  

Член 33 

Националниот комитет е највисоко управно тело на Алијансата меѓу два Конгреса. 

Националниот комитет го сочинуваат Претседателот, потпретседателите, членовите на 
Претседателството и Генералниот секретар на Алијансата, Претседателот на 
Македонската младинска Алијанса, претседателите на градската, општинските и 
реонските организации, пратениците во Собранието на Република Македонија од 
Алијансата и премиерот и министрите во Владата на Република Македонија и 
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градоначалниците на градот Скопје и на општините од Алијансата (во натамошниот 
текст: пратеници). 

Организацијата и функционирањето на Националниот комитет се уредува со овој 
Статут и со Деловникот на Националниот комитет. 

 

  

Член 34 

Националниот комитет работи на седници. 

Седниците на Националниот комитет ги свикува Претседателот на Алијансата по своја 
иницијатива и кога тоа ќе го побараат најмалку една третина од членовите на 
Претседателството, најмалку една третина од пратениците во Националниот комитет 
или најмалку една третина од општинските организации. 

На седница на Националниот комитет учествуваат и членовите на Националниот совет 
и Надзорниот одбор на Алијансата, но без право на одлучување, освен оние што се 
пратениците во Националниот комитет. 

Националниот комитет донесува Деловник со мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници. 

  

Член 35 

Пратениците во Националниот комитет ги претставуваат членовите на Алијансата и 
одлучуваат по свое уверување, во согласност со одредбите на овој Статут. 

Пратениците во Националниот комитет се избираат за време од четири години, со 
можност за повторен избор, на начинот и по постапката утврдени со овој Статут. 

Новоизбраниот Национален комитет се состанува на конститутивна седница најдоцна 
90 дена по одржувањето на изборите во Алијансата. Конститутивната седница ја 
свикува Претседателот на Алијансата. Доколку не се закаже конститутивна седница на 
Националниот комитет во предвидениот рок, членовите на Националниот комитет сами 
се состануваат во седиштето на Алијансата и го конституираат Националниот комитет 
на девеесет и првиот ден, почнувајќи од првиот нареден ден од денот на одржувањето 
на Конгресот. 

Изборите за пратеници во Националниот комитет на Алијансата се одржуваат во 
последните 90 дена од мандатот на стариот состав. 

Од оправдани причини, Националниот комитет со посебен акт може да ги промени и 
уреди условите од ставовите 3 и 4 на овој член. 
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Член 36 

Националниот комитет: 

1) донесува Деловник на Националниот комитет; 

2) донесува одлука за свикување Конгрес и ги утврдува предлог актите за Конгресот; 

3) донесува Правила за утврдување кандидат за Претседател на Република 
Македонија; 

4) донесува Правила за утврдување кандидати за пратеници во Собранието на 
Република Македонија; 

5) донесува Правила за утврдување кандидати за претставници во органите на градот 
Скопје; 

6) донесува Правила за утврдување кандидати за претставници во органите на 
единиците на локалната самоуправа; 

7) донесува Правила за утврдување кандидати за претставници во органите на 
единиците на месната самоуправа; 

8) дава автентично толкување на одредбите од Статутот и актите на Националниот 
комитет на Алијансата; 

9) ја утврдува висината на членарината, начинот на нејзиното плаќање и 
распределбата на средствата, односно го утврдува системот на финансирањето на 
Алијансата; 

10) одлучува за зачленување или за истапување на Алијансата од членство во 
меѓународни органи, организации и заедници, институции и други асоцијации; 

11) формира постојани и повремени работни тела на Алијансата; 

12) презема мерки и активности за реализација на целите и задачите и Програмата на 
Алијансата; 

13) одлучува за исклучување на членови од Алијансата; 

14) ги избира и ги разрешува потпретседателите на предлог на Претседателството на 
Алијансата; 

15) ги избира и ги разрешува членовите на Националниот совет на Алијансата на 
предлог на Претседателот на Алијансата; 

16) го избира и го разрешува генералниот секретар на предлог на Претседателството 
на Алијансата; 
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17) го прогласува составот на Претседателството на предлог на Претседателот; 

18) одлучува за стапувањето во коалиција со останати политички субјекти; 

19) донесува одлуки за ратификација на акти чиј потписник е Алијансата; 

20) врши избори, именувања и разрешувања на носители на функции утврдени со овој 
Статут и друг акт на Националниот комитет; 

21) донесува Буџет и завршна сметка на Алијансата за секоја година; 

22) врши други работи утврдени со овој Статут. 

Националниот комитет во вршењето на работите од својата надлежност донесува 
статут, правила, одлуки, декларации, резолуции, насоки, препораки, ставови, заклучоци 
и други прописи (во натамошниот текст: акти). 

Националниот комитет може определени акти, мерки и активности од ставот 1 на овој 
член да ги пренесе на друго тело на Алијансата. 

  

Член 37 

Националниот комитет може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството 
од вкупниот број пратеници. 

Националниот комитет одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, 
освен ако со овој Статут е определено посебно мнозинство. 

Националниот комитет одлучува со јавно гласање. 

Националниот комитет одлучува и со тајно гласање, ако на предлог на еден пратеник 
така одлучи Националниот комитет, како и за прашањата за кои е утврдено тајно 
гласање со овој Статут. 

 

  

Член 38 

Право да предложува донесување на акт и да поднесе предлог на акт, како и право да 
предложува кандидати и разрешување на носители на функции во Алијансата, има 
секој пратеник во Националниот комитет, Претседателот, Претседателството и 
Националниот совет. 
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Член 39 

На пратеник во Националниот комитет му престанува мандатот кога е осуден за 
кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години. 

На пратеник во Националниот комитет може да му биде одземен мандатот кога е 
осуден за кривично дело или друго казниво дело што го прави недостоен за вршење на 
функцијата пратеник, како и за неоправдано отсуство од Националниот комитет повеќе 
од шест месеци. Одземањето на мандатот го утврдува Националниот комитет со 
двотретинско мнозинство од вкупниот број пратеници во Националниот комитет. 

 

 

 7.3. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АЛИЈАНСАТА 

 

Член 40 

Алијансата има Претседател. 

Претседателот на Алијансата своите права и должности ги врши врз основа и во 
рамките на Програмата и овој Статут и актите на Националниот комитет. 

Претседателот ја претставува Алијансата, претседава со седниците на Националниот 
комитет, Националниот совет и на Претседателството, се грижи за примената на овој 
Статут, Деловникот на Националниот комитет, Деловникот на Националниот совет и 
врши други работи утврдени со овој Статут, со Деловникот на Националниот комитет, 
Деловникот на Националниот совет и со други акти на Националниот комитет. 

Во случај на привремена спреченост или отсутност на Претседателот го заменува еден 
од Потпретседателите, според однапред утврден редослед во Претседателството. 

  

 

Член 41 

Актите на телата на Алијансата ги потпишува Претседателот. 

Претседателот на Алијансата може да одлучи да не потпише акт на тело на Алијансата. 
Во овој случај надлежното тело повторно го разгледува актот и доколку го усвои со 
двотретинско мнозинство од вкупниот број членови, претседателот е должен да го 
портпише актот. 
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Член 42 

Претседателот на Алијансата го избира Конгресот, со тајно гласање, за време од 
четири години, со можност за повторен избор. 

Кандидат за Претседател на Алијансата може да предложат најмалку една третина од 
вкупниот број општински организации на Алијансата или најмалку 30 делегати на 
Конгресот. 

 

Делегат на Конгресот може да биде потписник само на една кандидатска листа за 
Претседател. 

За Претседател е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број 
делегати на Конгресот. 

 

Ако во првото гласање ниту еден од кандидатите за Претседател не го добил 
потребното мнозинство гласови, во второто гласање се гласа за двајцата кандидати кои 
во првото гласање добиле најголем број гласови. 

Второто гласање се спроведува веднаш по првото гласање. 

 

Доколку и на второто гласање ниту еден од кандидатите за Претседател на Алијансата 
не го добил потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка, с# 
додека не се изврши изборот на Претседател, во согласност со одредбите на овој 
Статут. 

Ако за Претседател е предложен еден кандидат кој во првото гласање не го добил 
потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка, с# додека не 
се изврши изборот на Претседател, во согласност со одредбите на овој Статут. 

 

Пред преземањето на должноста, Претседателот на Алијансата дава и потпишува 
свечена изјава пред Конгресот, што гласи: 

"Изјавувам дека функцијата Претседател на Македонската алијанса ќе ја вршам 
совесно и одговорно, ќе се придржувам на Програмата, Статутот и на актите на телата 
на Македонската алијанса и ќе се залагам за сувереност, самостојност и независност 
на Република Македонија како возобновена Македонска држава, за почитување на 
нејзиниот територијален интегритет и за заштита на достоинството и угледот на 
Македонците по потекло и државјанство во целиот свет." 
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Член 43 

Претседателот на Алијансата: 

1) се грижи за примената на Програмата, овој Статут и актите на Алијансата; 

2) дава инструкции, насоки и упатства за извршување на целите и задачите и 
Програмата на Алијансата на Генералниот секретар и Стручната служба на Алијансата; 

3) донесува упатства, акти и други прописи за работата на Генералниот секретар; 

4) донесува упатства, акти и други прописи за извршување на актите на телата на 
Алијансата; 

5) се грижи за реализирањето на соработката и меѓународната активност на 
Алијансата; 

6) свикува седници на Националниот комитет, Националниот совет и на 
Претседателството и претседава со нив; 

7) предложува донесување на акти и предложува акти на Националниот комитет, 
Националниот совет и на Претседателството на Алијансата; 

8) ја координира работата помеѓу телата на Алијансата и помеѓу органите и 
организациите што ги основа Алијансата, како и помеѓу облиците на организирање и 
дејствување на Алијансата; 

9) се грижи за реализирањето на соработката на Алијансата со владини и невладини, 
национални и меѓународни органи и организации; 

10) врши други работи и задачи утврдени со овој Статут и со актите на телата на 
Алијансата. 

  

Член 44 

Алијансата има двајца Потпретседатели. 

Потпретседателите ги избира и ги разрешува Националниот комитет, за време од 
четири години, на предлог на Претседателството, со можност за повторен избор. 

Потпретседателите му помагаат во работата на Претседателот и во договор со него 
вршат определени работи од неговата надлежност. 

Во случај на отсутност на Претседателот, го заменува еден од Потпретседателите, со 
писмено овластување на Претседателот. 
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7.4. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА АЛИЈАНСАТА 

Член 45 

Алијансата има Претседателство. 

Претседателството е извршно-оперативно тело на Алијансата. 

Претседателството го сочинуваат Претседателот, Потпретседателите, членовите на 
Претседателството и Генералниот секретар на Алијансата. 

Претседателството своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на овој 
Статут. 

Организацијата и функционирањето на Претседателството се уредува со овој Статут, 
Деловникот на Претседателството и со актите на Националниот комитет. 

Член 46 

Претседателството на Алијансата: 

1) се грижи за примената на Програмата, овој Статут и актите на Алијансата; 

2) донесува Деловник на Претседателството; 

3) се грижи за усогласување на работата на градската, општинските, реонските и 
месните организации на Алијансата; 

4) се грижи за реализирањето на соработката и меѓународната активност на 
Алијансата; 

5) се грижи за обезбедување услови за информирање на пратениците и членовите на 
Алијансата; 

6) ја поттикнува соработката на Алијансата со органите на власта на Република 
Македонија; 

7) одлучува за испраќање делегации и го одредува составот на делегациите на 
Алијансата и одлучува за примањето на делегации во Алијансата; 

8) формира повремени и постојани работни тела и ангажира лица за спроведување на 
целите и задачите на Алијансата; 

9) утврдува кандидати за потпретседатели и генерален секретар со двотретинско 
мнозинство од вкупниот број членови, на предлог на Претседателот на Алијансата: 

10) дава инструкции, насоки и упатства за извршувањето на целите и задачите на 
Алијансата на Генералниот секретар; 
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11) донесува упатства, акти и други прописи за работата на Генералниот секретар и на 
Секретарите и Секретаријатите на градската, општинските, реонските и месните 
организации; 

12) предложува донесување акти и предложува акти на Националниот комитет и 
Националниот совет; 

13) одлучува по барањата и предлозите за пристапување во Алијансата и за 
исклучување од членство во Алијансата; 

14) ги утврдува нацрт-Буџетот и нацрт-завршната сметка на Алијансата за секоја 
година; 

15) врши други работи и задачи утврдени со овој Статут и актите на Националниот 
комитет. 

  

Член 47 

Претседателството работи на седници, а одлучува со мнозинство гласови од вкупниот 
број членови, освен ако со овој Статут е определено посебно мнозинство. 

Седниците на Претседателството ги свикува Претседателот на Алијансата. Со 
седниците на Претседателството претседава Претседателот. 

  

7.5. НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ 

  

Член 48 

Алијансата има Национален совет (во натамошниот текст: Совет). 

Советот е извршно тело на Алијансата. 

Советот го сочинуваат Претседателот, Потпретседателите, Генералниот секретар и 
Претседателот на Македонската младинска Алијанса, премиерот и министрите во 
Владата на Република Македонија од Алијансата и определен број членови за одделни 
области и прашања (во натамошниот текст: советници) којшто не е ограничен и се 
определува со одлука на Националниот комитет, на предлог на Претседателството. 

Советниците раководат со советите за одделни области и прашања. 

Советот своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на овој Статут. 
Организацијата и начинот на работа на Советот се уредува со овој Статут и со посебен 
акт што го донесува Националниот комитет, на предлог на Претседателот. 
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Советниците во Советот ги именува и ги разрешува Националниот комитет на предлог 
на Претседателот. 

Советниците во Советот може, а не мора да се членови на телата на Алијансата. 

Член 49 

Советот работи на седници. 

Седниците на Советот ги свикува и со нив претседава Претседателот. 

Член 50 

Советниците во Советот одлучуваат по свое уверување, во согласност со одредбите на 
овој Статут. 

Советниците во Советот се избираат за време од четири години, со можност за 
повторен избор, на начинот и по постапката утврдени со овој Статут. 

Изборот на советници во Советот се врши на седница на Националниот комитет 
најдоцна за 30 дена од секој избор на Претседател на Алијансата. 

Од оправдани причини, Националниот комитет со посебен акт може да ги промени и 
уреди условите од ставот 3 на овој член. 

 

Член 51 

Советот: 

1) ја утврдува политиката на извршување на актите на Конгресот, Националниот 
комитет и на Претседателството и донесува уредби и други акти за нивно 
спроведување; 

2) ги именува и ги разрешува членовите на советите со кои раководат советниците во 
Советот; 

3) донесува акт за внатрешната организација и систематизација на работите и задачите 
на советите и другите постојани и повремени работни тела, ја насочува и врши надзор 
над нивната работа; 

4) врши други работи утврдени со овој Статут и акти на Конгресот, Националниот 
комитет и Претседтаелството. 

Советот во вршењето на работите од својата надлежност донесува одлуки, 
декларации, резолуции, насоки, препораки, совети, заклучоци и други прописи (во 
натамошниот текст: акти). 
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Член 52 

Советот може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот 
број советници, а одлучува со мнозинство гласови од присутните советници, освен ако 
со овој Статут е определено посебно мнозинство. 

  

7.6. НАДЗОРЕН ОДБОР 

Член 53 

Алијансата има Надзорен одбор. 

Надзорниот одбор на Алијансата, го избира и го разрешува Конгресот за време од 
четири години, со можност за повторен избор. 

Надзорниот одбор го сочинуваат претседател и двајца членови. 

Претседателот и членовите на Надзорниот одбор не може истовремено да бидат 
членови на други тела на Алијансата. 

Надзорниот одбор на Алијансата врши надзор и контрола над материјално-
финансиското работење, и на Националниот комитет, за спроведената контрола, 
најмалку еднаш годишно му поднесува писмен извештај. 

Надзорниот одбор работи на седници кои ги свикува и со нив претседава 
Претседателот на Надзорниот одбор. 

Надзорниот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

  

VIII. МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 54 

Алијансата има младинска организација. 

Членови на младинската организација може да бидат на возраст од 18 до 27 години. 

Името на младинската организација е: Македонска младинска Алијанса. 

Работата на Македонската младинска Алијанса се уредува со Правила што ги донесува 
Националниот комитет. 
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IX. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 

Член 55 

Алијансата има Генерален секретар. 

Генералниот секретар го избира и го разрешува Националниот комитет, на предлог на 
Претседателот за време од четири години, со можност за повторен избор. 

Кандидатот за Генерален секретар не мора да е член на телата на Алијансата. 

Генералниот секретар ги врши следните работи и задачи: 

1) му помага на Претседателот на Алијансата во подготовките на седниците на телата 
на Алијансата; 

2) му помага на Претседателот на Надзорниот одбор во спроведувањето на контролата 
и подготовките на седниците на Надзорниот одбор; 

3) го организира и следи извршувањето на оперативно-политичките ставови, одлуки и 
заклучоци на телата на Алијансата; 

4) го организира внатрепартискиот живот; 

5) ја организира работата и се грижи за имотот и средствата на Алијансата; 

6) врши други работи и задачи што ќе му ги довери Претседателот. 

Генералниот секретарот за својата работа одговара пред Претседателот и 
Националниот комитет. 

  

X. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА АЛИЈАНСАТА 

Член 56 

Средствата за работа на Алијансата се обезбедуваат од членарината што ја плаќаат 
нејзините членови, од продажба на услуги и производи, продажба на публикации и 
информации, доброволни прилози, подароци, завештанија, донации, спонзорства и 
други извори предвидени во законот за политичките партии и важечките финансови 
прописи на Република Македонија. 

Средствата на Алијансата се користат за реализирање на целите и задачите и 
Програмата на Алијансата и во согласност со Буџетот на Алијансата. 

Членарината за секој член е фиксна и се уплатува на начин утврден со Одлука на 
Претседателството на Алијансата. 
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Член 57 

Алијансата има банкарска сметка во нејзиното седиште, во банка што ќе ја определи 
Претседателството. 

Потписник на банкарската сметка и наредбодател на материјално-финансиското 
работење на Алијансата е Претседателот на Алијансата. Алијансата може да има и 
повеќе потписници на банкарската сметка доколку така одлучи Претседателството. 

   

XI. ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ НА АЛИЈАНСАТА 

  

Член 58 

Алијансата ја претставува и ја застапува Претседателот на Алијансата. 

Алијансата може да ја претставува и да ја застапува и друго лице, за што одлучува 
Претседателството, со специјално и непреносливо полномошно на трети лица, за 
одредена работа или задача и за одредено време. 

Со полномошното од ставот 2 на овој член се уредува пренесувањето на видот, обемот 
и траењето на овластувањето за претставување или застапување. 

  

 

XII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА АЛИЈАНСАТА 

  

Член 59 

Работата на Алијансата е јавна. 

Јавноста во работата на Алијансата се обезбедува преку јавност на седниците на 
телата на Алијансата, со издавање посебни соопштенија, како и по пат на други 
средства за јавно информирање. 

Алијансата има едно или повеќе гласила, а се служи и со други јавни гласила и 
средства за јавно информирање. 
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XIII. НАЧИНОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ И ИСТАПУВАЊЕ ОД 
ЧЛЕНСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

Член 60 

Одлука за зачленување и истапување на Алијансата во и од членство во меѓународни 
органи, организации и заедници донесува Националниот комитет со мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници, на предлог на Претседателството или најмалку 
една третина од вкупниот број пратеници во Националниот комитет. 

Член 61 

Меѓународните и други договори во името на Алијансата ги склучува и потпишува 
Претседателот на Алијансата. 

Меѓународните и други договори ги ратификува Националниот комитет на Алијансата. 

Член 62 

Претседателот и Претседателството на Алијансата се грижат за реализирањето на 
меѓународната и друга соработка на Алијансата. 

  

XIV. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА АЛИЈАНСАТА И 
РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНУВАЊЕ 

Член 63 

Алијансата престанува со работа: 

1. кога & е забрането дејствување со правосилно решение на надлежниот суд; 

2. кога Уставниот суд на Република Македонија утврди дека нејзината програма или 
Статут не се во согласност со Уставот; 

3. кога Одлука за престанување на Алијансата донесува Националниот комитет со 
двотретинско мнозинство од вкупниот број членови, и 

4. кога бројот на членовите ќе се намали под 500 членови. 

За престанување на Алијансата во случаите 3 и 4 од став 1 на овој член, лицето кое ја 
застапува Алијансата е должно во рок од 15 дена од денот на престанувањето на 
Алијансата да го извести Апелациониот суд во Склопје заради бришење од судскиот 
регистар. 

Во случај на престанување на Алијансата, единствен правен наследник на имотот и 
средствата на Алијансата е Македонската Православна Црква. 
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XV. ВРШЕЊЕ СТОПАНСКА И ДРУГА ДЕЈНОСТ 

Член 64 

Алијансата може да основа правни и други субјекти за вршење стопанска и друга 
дејност под условите пропишани со закон, заради самофинансирање на сопствените 
активности и реализирање на целите и задачите и Програмата на Алијансата. 

 

  

XVI. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ И ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА 
НА СТАТУТОТ 

Член 65 

Статутот на Алијансата се изменува и се дополнува со амандмани. 

 

Член 66 

Предлог за пристапување кон донесување нов Статут и предлог за пристапување кон 
изменување и дополнување на овој Статут може да утврдат најмалку една третина 
пратеници во Националниот комитет и Претседателството на Алијансата. 

Одлуката за пристапување кон донесување нов Статут или Одлуката за пристапување 
кон изменување и дополнување на овој Статут Националниот комитет ја донесува со 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници во Националниот комитет. 

 

Член 67 

Нацртот на новиот Статут или нацртот за изменување и дополнување на овој Статут, на 
предлог на Претседателството, го утврдува Националниот комитет со мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници во Националниот комитет и го става на јавна 
дискусија пред членовите на Алијансата. 

Јавната дискусија трае најмалку 30 дена, а најмногу 180 дена од денот на 
утврдувањето на нацртот, за што одлучува Националниот комитет. 

Предлогот на нов Статут, односно предлогот за изменување и дополнување на овој 
Статут во рок од 30 дена по завршувањето на јавната дискусија по нацртот го утврдува 
Националниот комитет на предлог на Претседателството. 
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Член 68 

Нов Статут, односно изменување и дополнување на овој Статут утврдува Конгресот на 
предлог на Националниот комитет. 

Конгресот го утврдува одделно текстот на секоја одредба (член) од предлогот на новиот 
Статут, односно од предлогот за изменување и дополнување на овој Статут со 
мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Конгресот. 

Одлука за прогласување на новиот Статут, односно одлуката за прогласување на 
изменување и дополнување на овој Статут донесува Конгресот со мнозинство гласови 
од вкупниот број делегати на Конгресот. 

Алијансата за изменувањата и дополнувањата на Статутот и Програмата е должна во 
рок од 30 дена да го извести Апелациониот суд во Скопје и да му ги достави со 
записникот од седницата на која се усвоени, а се применуваат од одбележувањето во 
судскиот регистар на политичките партии. 

 

  

XVII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 

Составот на Националниот комитет ќе се дополнува според динамиката на основањето 
на градската, општинските и реонските организации, во согласност со овој Статут. 

До конституирањето на составот на Националниот комитет, неговите права и обврски 
утврдени со овој Статут ги врши Претседателството. 

 

  

XVIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 70 

Прашањата кои не се уредени со овој Статут се уредуваат со акти на Националниот 
комитет и Претседателството, врз основа на Статутот. 

Автентично толкување на одредбите на Статутот донесува Националниот комитет, на 
предлог на Претседателството. 

Автентичното толкување на одредбите на Статутот станува составен дел на овој Статут 
од неговото донесување. 
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Член 71 

Овој Статут влегува во сила со неговото донесување, а се применува со уписот на 
Алијансата во судскиот регистар. 

Дел.број 03-01 

14 јануари 1996 година 

Скопје 

МАКЕДОНСКАТА АЛИЈАНСА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

ЃОРЃИЈА ЏОРЏ АТАНАСОСКИ 

 


