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„АЛТЕРНАТИВА“ од 09.03.2021 и Одлуката за изменување и дополнување на Статутот 
на партијата „АЛТЕРНАТИВА“
 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
 

 
Со овој Статут се определува целта, визијата, идентитетот, симболите, организацискиот 
начин на органите, именувањето(изборот) и разрешувањето на управителите, правата и 
обврските на членовите, начинот на застапување, начинот на финансирање, сопственоста, 
престанокот, како и другите важни одредби на партијата АЛТЕРНАТИВА. 
 

1.1. Идентитет 

 
АЛТЕРНАТИВА е политичка организација која идеолошки е ориентирана десно од 
центарот. Нејзиниот идентитет најточно се опишува низ три поими:
 

 АВТЕНТИЧЕН – атипичен 
согласност со потребите на Албанците во Северна Македонија;

 АВТОХТОН – создадена од домашни ресурси на Албанцитево Северна Македонија 
и  

 АВТОНОМЕН – субјект независен од какво било внатрешно или надворешно 
влијание, но отворен за комуникација и соработка.

 
 

1.2. Име на партијата 

Целото име на субјектот е: АЛТЕРНАТИВА
 
 
 

2. ЦЕЛ И ВИЗИЈА  

 

 
од 09.03.2021 и Одлуката за изменување и дополнување на Статутот 

партијата „АЛТЕРНАТИВА“.   

СТАТУТ НА ПАРТИЈАТА  
АЛТЕРНАТИВА 
(пречистен текст) 

 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1  

Со овој Статут се определува целта, визијата, идентитетот, симболите, организацискиот 
начин на органите, именувањето(изборот) и разрешувањето на управителите, правата и 
обврските на членовите, начинот на застапување, начинот на финансирање, сопственоста, 

рестанокот, како и другите важни одредби на партијата АЛТЕРНАТИВА. 

 
Член 2  

АЛТЕРНАТИВА е политичка организација која идеолошки е ориентирана десно од 
центарот. Нејзиниот идентитет најточно се опишува низ три поими: 

атипичен субјект, којшто својот профил го има изградено во 
согласност со потребите на Албанците во Северна Македонија; 

создадена од домашни ресурси на Албанцитево Северна Македонија 

субјект независен од какво било внатрешно или надворешно 
влијание, но отворен за комуникација и соработка. 

 
Член 3 

 
Целото име на субјектот е: АЛТЕРНАТИВА 

 
Член 4 
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од 09.03.2021 и Одлуката за изменување и дополнување на Статутот 

Со овој Статут се определува целта, визијата, идентитетот, симболите, организацискиот 
начин на органите, именувањето(изборот) и разрешувањето на управителите, правата и 
обврските на членовите, начинот на застапување, начинот на финансирање, сопственоста, 

рестанокот, како и другите важни одредби на партијата АЛТЕРНАТИВА.  

АЛТЕРНАТИВА е политичка организација која идеолошки е ориентирана десно од 

субјект, којшто својот профил го има изградено во 

создадена од домашни ресурси на Албанцитево Северна Македонија 

субјект независен од какво било внатрешно или надворешно 



 

АЛТЕРНАТИВА е основана да ја зачува и да ја негува културата, традицијата и 
традиционалните вредности на 
ДОБЛЕСНО ОПШТЕСТВО во Република СевернаМакедонија.
АЛТЕРНАТИВА тежнее, преку локалните и општите избори, да се етаблира на 
политичката сцена и, восогласност содобиената довербаод гласачите, да ги по
ги промовира вредностите на слободата, еднаквоста и правдата во нашата земја. Таа има 
за цел да ги промовира, во интерес на сите граѓани, а особено на Албанците во 
Македонија, слободата на мислата и идентитетот на поединецот, нивните основни пр
обврски, почитувањето на еднаквите можности, слободниот конкурентски пазар како 
инструмент за брз и одржлив развој на земјата, владеењето на правото, безбедноста на 
поединецот и на имотот, индивидуалната одговорност и зајакнување на семејството, 
општествената правда и социјалниотдијалог, зачувувањето на природата и животната 
средина, авторитетот на државата и слободното самоуправување на локалните заедници.
АЛТЕРНАТИВА се ангажира за интеграција на Северна Македонија во европските и 
евроатлантските организации, како и за рефлектирање на позитивен имиџ на државата 
насекаде во светот. 
АЛТЕРНАТИВА кон себе ги обединува сите граѓани кои се придржуваат кон овие 
аспирации и цели. 
АЛТЕРНАТИВА гарантира слободно изразување на политичката чувствителност која го
сочинува тоа. Се заснова врзпочитувањето на родовата еднаквост во своето делување, 
како и во изборнитеи во извршнитеоргани.
 
Партијата АЛТЕРНАТИВА има цел:

 Република Северна Македонија да биде симетрична држава каде што општеството 
е компатибилно во однос

 да изгради професионален и независен судски систем;
 да изгради демократска држава;
 унапредување на меѓународно признатите човекови права;
 да обезбеди решение за сите меѓуетнички и религиски тензии и омрази, 

елиминирајќи ги сите форми на дискр
и родова основа на граѓаните на Република Северна Македонија;

 да изгради правна држава  со јасно поделена власт, гаранција на живот, слободи и 
права загарантирани со закон и меѓународни конвенции;

 да го поттикне и да го развие слободниот пазар во стопанството;
 да го гарантира правото на приватен имот, неговата неприкосновеност и правото на 

сопствениците да го уживаат тоа, да го наследат или да добијат обесштетување со 
целосна пазарна вредност;

 да гарантира неприкос
наруши јавниот интерес;

 унапредување на положбата на жената, како универзално и неотуѓиво право;
 да ги елиминира сите видови на привилегиии нееднаквости што се спротивни со 

законот; 
 да ја интегрира Северна Македонија како достоинствена членка во евроатлантските 

институции и во семејствата на напредните европски нации;

 
АЛТЕРНАТИВА е основана да ја зачува и да ја негува културата, традицијата и 
традиционалните вредности на Албанците, но и да придонесе во создавањето и развојот на 
ДОБЛЕСНО ОПШТЕСТВО во Република СевернаМакедонија. 
АЛТЕРНАТИВА тежнее, преку локалните и општите избори, да се етаблира на 
политичката сцена и, восогласност содобиената довербаод гласачите, да ги по
ги промовира вредностите на слободата, еднаквоста и правдата во нашата земја. Таа има 
за цел да ги промовира, во интерес на сите граѓани, а особено на Албанците во 
Македонија, слободата на мислата и идентитетот на поединецот, нивните основни пр
обврски, почитувањето на еднаквите можности, слободниот конкурентски пазар како 
инструмент за брз и одржлив развој на земјата, владеењето на правото, безбедноста на 
поединецот и на имотот, индивидуалната одговорност и зајакнување на семејството, 

ествената правда и социјалниотдијалог, зачувувањето на природата и животната 
средина, авторитетот на државата и слободното самоуправување на локалните заедници.
АЛТЕРНАТИВА се ангажира за интеграција на Северна Македонија во европските и 

ганизации, како и за рефлектирање на позитивен имиџ на државата 

АЛТЕРНАТИВА кон себе ги обединува сите граѓани кои се придржуваат кон овие 

АЛТЕРНАТИВА гарантира слободно изразување на политичката чувствителност која го
сочинува тоа. Се заснова врзпочитувањето на родовата еднаквост во своето делување, 
како и во изборнитеи во извршнитеоргани. 

Партијата АЛТЕРНАТИВА има цел: 
Република Северна Македонија да биде симетрична држава каде што општеството 
е компатибилно во однос со државата; 
да изгради професионален и независен судски систем; 
да изгради демократска држава; 
унапредување на меѓународно признатите човекови права; 
да обезбеди решение за сите меѓуетнички и религиски тензии и омрази, 
елиминирајќи ги сите форми на дискриминација врз национална, религиска, расна 
и родова основа на граѓаните на Република Северна Македонија; 
да изгради правна држава  со јасно поделена власт, гаранција на живот, слободи и 
права загарантирани со закон и меѓународни конвенции; 

да го развие слободниот пазар во стопанството; 
да го гарантира правото на приватен имот, неговата неприкосновеност и правото на 
сопствениците да го уживаат тоа, да го наследат или да добијат обесштетување со 
целосна пазарна вредност; 
да гарантира неприкосновеност на приватноста на поединецот, с
наруши јавниот интерес; 
унапредување на положбата на жената, како универзално и неотуѓиво право;
да ги елиминира сите видови на привилегиии нееднаквости што се спротивни со 

ерна Македонија како достоинствена членка во евроатлантските 
институции и во семејствата на напредните европски нации; 
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АЛТЕРНАТИВА е основана да ја зачува и да ја негува културата, традицијата и 
Албанците, но и да придонесе во создавањето и развојот на 

АЛТЕРНАТИВА тежнее, преку локалните и општите избори, да се етаблира на 
политичката сцена и, восогласност содобиената довербаод гласачите, да ги почитува и да 
ги промовира вредностите на слободата, еднаквоста и правдата во нашата земја. Таа има 
за цел да ги промовира, во интерес на сите граѓани, а особено на Албанците во 
Македонија, слободата на мислата и идентитетот на поединецот, нивните основни права и 
обврски, почитувањето на еднаквите можности, слободниот конкурентски пазар како 
инструмент за брз и одржлив развој на земјата, владеењето на правото, безбедноста на 
поединецот и на имотот, индивидуалната одговорност и зајакнување на семејството, 

ествената правда и социјалниотдијалог, зачувувањето на природата и животната 
средина, авторитетот на државата и слободното самоуправување на локалните заедници. 
АЛТЕРНАТИВА се ангажира за интеграција на Северна Македонија во европските и 

ганизации, како и за рефлектирање на позитивен имиџ на државата 

АЛТЕРНАТИВА кон себе ги обединува сите граѓани кои се придржуваат кон овие 

АЛТЕРНАТИВА гарантира слободно изразување на политичката чувствителност која го 
сочинува тоа. Се заснова врзпочитувањето на родовата еднаквост во своето делување, 

Република Северна Македонија да биде симетрична држава каде што општеството 

да обезбеди решение за сите меѓуетнички и религиски тензии и омрази, 
иминација врз национална, религиска, расна 

да изгради правна држава  со јасно поделена власт, гаранција на живот, слободи и 

да го гарантира правото на приватен имот, неговата неприкосновеност и правото на 
сопствениците да го уживаат тоа, да го наследат или да добијат обесштетување со 

новеност на приватноста на поединецот, сè додека не се 

унапредување на положбата на жената, како универзално и неотуѓиво право; 
да ги елиминира сите видови на привилегиии нееднаквости што се спротивни со 

ерна Македонија како достоинствена членка во евроатлантските 



 

 да гарантира безбедност на сите граѓани и да соработува со европските институции 
и со други меѓународни тела, за да обезбеди мир, слобода
гаранција и заштита на животната средина за целиот регион и пошироко;

 почитување на слободите, човековите права и правата на малцинствата 
загарантирани со Уставот; 

 да создаде еден одржлив, професионален и ефикасен систем на државн
безбедност, соработувајќи со Европската Унија, НАТО, соседните земји и земјите 
од регионот, за да овозможи една одржлива безбедносна средина за сите граѓани на 
Република Северна Македонија;

 да ги заштити интересите и човековите права на сите граѓани, 
актите на меѓународните договори и барајќи светски признаени стандарди за сите 
итн. 

Политиката на партијата АЛТЕРНАТИВА се определува и се претставува во нејзината 
програма, како и во другите документи штосе донесуваат од нејзините органи во
согласност со Статутот. 
 
 

3. АМБЛЕМ, ЗНАМЕ, ПЕЧАТ И СЕДИШТЕ

АЛТЕРНАТИВА има нејзин амблем, знаме, печат и седиште.
Амблемот на АЛТЕРНАТИВА претставува формална или официјална фигура за нејзината 
идентификација.  
Амблемот има три букви А: една со црн
бела боја. Подолу е напишано името на партијата АЛТЕРНАТИВА, каде што трите букви 
А имаат портокалова боја, додека, пак, буквата Е е исто така испишана во портокалова 
боја, но изгледа слично на бројот 3(обратн
содржат 3А: Автохтоност, Автентичности Автономност. 

 
Знамето е во бела боја и на средина го има амблемот на АЛТЕРНАТИВА. 
 
 

АЛТЕРНАТИВА има нејзин печат и факсимил.
Печатот на АЛТЕРНАТИВА е
македонски јазик:Партија АЛТЕРНАТИВА 
средина на печатот е амблемот на партијата.
Факсимилот има правоаголна форма со текст на албански и на 
македонски:ПартијаАЛТЕРНАТИВА 
резервирано за името и датумот на протоколот. На левата страна на факсимилот е 
амблемот на АЛТЕРНАТИВА.

 
да гарантира безбедност на сите граѓани и да соработува со европските институции 
и со други меѓународни тела, за да обезбеди мир, слобода, демократија, економска 
гаранција и заштита на животната средина за целиот регион и пошироко;
почитување на слободите, човековите права и правата на малцинствата 
загарантирани со Уставот;  
да создаде еден одржлив, професионален и ефикасен систем на државн
безбедност, соработувајќи со Европската Унија, НАТО, соседните земји и земјите 
од регионот, за да овозможи една одржлива безбедносна средина за сите граѓани на 
Република Северна Македонија; 
да ги заштити интересите и човековите права на сите граѓани, 
актите на меѓународните договори и барајќи светски признаени стандарди за сите 

Политиката на партијата АЛТЕРНАТИВА се определува и се претставува во нејзината 
програма, како и во другите документи штосе донесуваат од нејзините органи во

АМБЛЕМ, ЗНАМЕ, ПЕЧАТ И СЕДИШТЕ 
 

Член 5  
АЛТЕРНАТИВА има нејзин амблем, знаме, печат и седиште. 
Амблемот на АЛТЕРНАТИВА претставува формална или официјална фигура за нејзината 

Амблемот има три букви А: една со црна боја, еднасо портокаловаи една, меѓу нив, со 
бела боја. Подолу е напишано името на партијата АЛТЕРНАТИВА, каде што трите букви 
А имаат портокалова боја, додека, пак, буквата Е е исто така испишана во портокалова 
боја, но изгледа слично на бројот 3(обратно 3), за да побудиасоцијација дека во тоа име се 
содржат 3А: Автохтоност, Автентичности Автономност.  

 
Член 6 

Знамето е во бела боја и на средина го има амблемот на АЛТЕРНАТИВА.  

Член 7  
 

АЛТЕРНАТИВА има нејзин печат и факсимил. 
Печатот на АЛТЕРНАТИВА е во тркалезна форма и содржи текст на албански и на 

АЛТЕРНАТИВА – Скопје |Partia ALTERNATIVA 
средина на печатот е амблемот на партијата. 
Факсимилот има правоаголна форма со текст на албански и на 

НАТИВА – Скопје | Partia ALTERNATIVA – Shkup, со место 
резервирано за името и датумот на протоколот. На левата страна на факсимилот е 
амблемот на АЛТЕРНАТИВА. 
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да гарантира безбедност на сите граѓани и да соработува со европските институции 
, демократија, економска 

гаранција и заштита на животната средина за целиот регион и пошироко; 
почитување на слободите, човековите права и правата на малцинствата 

да создаде еден одржлив, професионален и ефикасен систем на државна 
безбедност, соработувајќи со Европската Унија, НАТО, соседните земји и земјите 
од регионот, за да овозможи една одржлива безбедносна средина за сите граѓани на 

да ги заштити интересите и човековите права на сите граѓани, почитувајќи ги 
актите на меѓународните договори и барајќи светски признаени стандарди за сите 

Политиката на партијата АЛТЕРНАТИВА се определува и се претставува во нејзината 
програма, како и во другите документи штосе донесуваат од нејзините органи во 

Амблемот на АЛТЕРНАТИВА претставува формална или официјална фигура за нејзината 

а боја, еднасо портокаловаи една, меѓу нив, со 
бела боја. Подолу е напишано името на партијата АЛТЕРНАТИВА, каде што трите букви 
А имаат портокалова боја, додека, пак, буквата Е е исто така испишана во портокалова 

о 3), за да побудиасоцијација дека во тоа име се 

 

во тркалезна форма и содржи текст на албански и на 
Скопје |Partia ALTERNATIVA – Shkup. На 

Факсимилот има правоаголна форма со текст на албански и на 
Shkup, со место 

резервирано за името и датумот на протоколот. На левата страна на факсимилот е 



 

Ограноците на АЛТЕРНАТИВА имаат нивнипечат и факсимил, дополнети со соодветното 
име на огранокот. 
Формата на содржината и начинот на употребата се определува со Деловник одобрен од 
Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА.

 
Седиштето на АЛТЕРНАТИВА е во Скопје. Адреса на седиштето: Бул.“Крсте Мисирков“ 
бр.11/1  лок.68 А  Скопје-Чаир 1010 Скопје.
 

3.1. Правна дефиниција 

 
АЛТЕРНАТИВА има својство на правно лице.
 

3.2. Хиерархија на актите

 
Највисокиот правен акт на АЛТЕРНАТИВА е Статутот. Тој е во согласност со Уставот и 
со законите на Република Северна Македонија. 
Другите нормативни акти, како: правилници, одлуки, упатства, препораки итн., треба да 
бидат во согласност со Статутот.
 
 

4. ЧЛЕНСТВО  
 

АЛТЕРНАТИВА е отворен политички субјект за сите граѓани на Република Северна 
Македонија.  
Член на АЛТЕРНАТИВА може да биде секој граѓанин на
кој има наполнето 18 години и кој доброволноги прифаќа одредбите на овој Статут, 
Програмата и другите акти на АЛТЕРНАТИВА.
Секој член треба да потпише изјава или членска книшка во АЛТЕРНАТИВА. 
Членот на АЛТЕРНАТИВА не може да
субјект. 
 
 
 

4.1. Услови за зачленување
 

 
Ограноците на АЛТЕРНАТИВА имаат нивнипечат и факсимил, дополнети со соодветното 

Формата на содржината и начинот на употребата се определува со Деловник одобрен од 
Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА. 

 
Член 8  

Седиштето на АЛТЕРНАТИВА е во Скопје. Адреса на седиштето: Бул.“Крсте Мисирков“ 
Чаир 1010 Скопје. 

Правна дефиниција  
 

Член 9 
 

АЛТЕРНАТИВА има својство на правно лице. 

Хиерархија на актите 
 

Член 10 

Највисокиот правен акт на АЛТЕРНАТИВА е Статутот. Тој е во согласност со Уставот и 
со законите на Република Северна Македонија.  

како: правилници, одлуки, упатства, препораки итн., треба да 
бидат во согласност со Статутот. 

Член 11 
 

АЛТЕРНАТИВА е отворен политички субјект за сите граѓани на Република Северна 

Член на АЛТЕРНАТИВА може да биде секој граѓанин на Република Северна Македонија 
кој има наполнето 18 години и кој доброволноги прифаќа одредбите на овој Статут, 
Програмата и другите акти на АЛТЕРНАТИВА. 
Секој член треба да потпише изјава или членска книшка во АЛТЕРНАТИВА. 
Членот на АЛТЕРНАТИВА не може да биде истовремено и член на некој друг политички 

Услови за зачленување 

Член 12  
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Ограноците на АЛТЕРНАТИВА имаат нивнипечат и факсимил, дополнети со соодветното 

Формата на содржината и начинот на употребата се определува со Деловник одобрен од 

Седиштето на АЛТЕРНАТИВА е во Скопје. Адреса на седиштето: Бул.“Крсте Мисирков“ 

Највисокиот правен акт на АЛТЕРНАТИВА е Статутот. Тој е во согласност со Уставот и 

како: правилници, одлуки, упатства, препораки итн., треба да 

АЛТЕРНАТИВА е отворен политички субјект за сите граѓани на Република Северна 

Република Северна Македонија 
кој има наполнето 18 години и кој доброволноги прифаќа одредбите на овој Статут, 

Секој член треба да потпише изјава или членска книшка во АЛТЕРНАТИВА.  
биде истовремено и член на некој друг политички 



 

 
Заинтересираната личност може да се зачлени во АЛТЕРНАТИВА откако ќе биде 
пополнет и доставен формуларот за членство (пополнетиотформулар е барање за 
членство).  
За прифатен член во АЛТЕРНАТИВА се смета секоја личност од моментот на 
потпишување на неговата членска книшка од страна на претседателот на подогранокот 
или претседателот на соодветниот огранок. 
Секој член на АЛТЕРНАТИВА има членска картичка и се евидент
регистри на подогранокот/огранокот, во писмена форма или електронски.
Во случај на одбивање на барањето за прием, подносителот има право да се жали до 
Претседателството на АЛТЕРНАТИВА. Одлуката на Претседателството е конечна.
Секој член на АЛТЕРНАТИВА може да биде член само на еден подогранок.
Членови на АЛТЕРНАТИВА може да бидат и странски државјани со пополнување на 
членска книшка која се евидентира во посебен регистар.
 

4.2. Праваи обврскина членовите
 

 
Секој член на АЛТЕРНАТИВА ги има овие права и обврски:
 

 да учествува во одредувањето и во реализацијата на политиките на Партијата;
 да преземе иницијативи штосе во согласност со Статутот и со Програмата на 

АЛТЕРНАТИВА и да им ги презентира на органите кои донесуваат одл
 да избира и да биде избран во органите на АЛТЕРНАТИВА; 
 слободно да го изрази своето мислење во рамките на Партијата;
 да се посвети во предизборната кампања за успехот на Партијата на изборите;
 да плати членарина; 
 да биде предложен како кандидат на АЛ

локалните, парламентарните и претседателските избори;
 да биде информиран за работата на органите на АЛТЕРНАТИВА;
 да земе учество во соодветните активности на АЛТЕРНАТИВА;
 да ги шири и да ги промовирапрограмските начела и пол

Партијата; 
 да ги реализира правата и да ги исполни другите обврски предвидени со 

Програмата, Статутот и другите акти.
 

4.3. Губење на статусот член 

 
 
Членот на АЛТЕРНАТИВА го губи овој статус во следниве случаи:
 

 кога ќе се откаже по негово барање;
 Кога јавно, преку социјалните мрежи или преку некоја друга официјална форма 

(писмено известување до партијата или изјаснување пред комисија формирана од 

 

Заинтересираната личност може да се зачлени во АЛТЕРНАТИВА откако ќе биде 
пополнет и доставен формуларот за членство (пополнетиотформулар е барање за 

За прифатен член во АЛТЕРНАТИВА се смета секоја личност од моментот на 
потпишување на неговата членска книшка од страна на претседателот на подогранокот 
или претседателот на соодветниот огранок.  
Секој член на АЛТЕРНАТИВА има членска картичка и се евидентира во членските 
регистри на подогранокот/огранокот, во писмена форма или електронски. 
Во случај на одбивање на барањето за прием, подносителот има право да се жали до 
Претседателството на АЛТЕРНАТИВА. Одлуката на Претседателството е конечна.

АЛТЕРНАТИВА може да биде член само на еден подогранок.
Членови на АЛТЕРНАТИВА може да бидат и странски државјани со пополнување на 
членска книшка која се евидентира во посебен регистар. 

Праваи обврскина членовите 
  

      Член 13 
  

АЛТЕРНАТИВА ги има овие права и обврски: 

да учествува во одредувањето и во реализацијата на политиките на Партијата;
да преземе иницијативи штосе во согласност со Статутот и со Програмата на 
АЛТЕРНАТИВА и да им ги презентира на органите кои донесуваат одл
да избира и да биде избран во органите на АЛТЕРНАТИВА;  
слободно да го изрази своето мислење во рамките на Партијата; 
да се посвети во предизборната кампања за успехот на Партијата на изборите;

да биде предложен како кандидат на АЛТЕРНАТИВА на изборните листи за 
локалните, парламентарните и претседателските избори; 
да биде информиран за работата на органите на АЛТЕРНАТИВА; 
да земе учество во соодветните активности на АЛТЕРНАТИВА; 
да ги шири и да ги промовирапрограмските начела и политичките ставови на 

да ги реализира правата и да ги исполни другите обврски предвидени со 
Програмата, Статутот и другите акти. 

Губење на статусот член  
 

 Член 14   

Членот на АЛТЕРНАТИВА го губи овој статус во следниве случаи: 

откаже по негово барање; 
Кога јавно, преку социјалните мрежи или преку некоја друга официјална форма 
(писмено известување до партијата или изјаснување пред комисија формирана од 

8 

Заинтересираната личност може да се зачлени во АЛТЕРНАТИВА откако ќе биде 
пополнет и доставен формуларот за членство (пополнетиотформулар е барање за 

За прифатен член во АЛТЕРНАТИВА се смета секоја личност од моментот на 
потпишување на неговата членска книшка од страна на претседателот на подогранокот 

ира во членските 

Во случај на одбивање на барањето за прием, подносителот има право да се жали до 
Претседателството на АЛТЕРНАТИВА. Одлуката на Претседателството е конечна. 

АЛТЕРНАТИВА може да биде член само на еден подогранок. 
Членови на АЛТЕРНАТИВА може да бидат и странски државјани со пополнување на 

да учествува во одредувањето и во реализацијата на политиките на Партијата; 
да преземе иницијативи штосе во согласност со Статутот и со Програмата на 
АЛТЕРНАТИВА и да им ги презентира на органите кои донесуваат одлуки; 

да се посвети во предизборната кампања за успехот на Партијата на изборите; 

ТЕРНАТИВА на изборните листи за 

итичките ставови на 

да ги реализира правата и да ги исполни другите обврски предвидени со 

Кога јавно, преку социјалните мрежи или преку некоја друга официјална форма 
(писмено известување до партијата или изјаснување пред комисија формирана од 



 

Централното собрание на партијата), изјавува дека поднесува оставка од 
Изјавата дека поднесува оставка од некој партиски орган, автоматски не 
подразбира губење на статусот на член.

 Во случај кога се избира во државна функција, која законски не се совпаѓа со 
статусот на член во некоја политичка партија.

 во случај на исклучување од страна на органите на АЛТЕРНАТИВА;
 во случај на смрт. 

 
Барањето за откажување од членството се упатува до Претседателството на 
огранокот/подогранокот. 
Членот се исклучува од Партијата кога го прекршува Статутот или Програмата на 
Партијата, кога прави финансиска злоупотреба и кога со своите постапки го оштетува 
авторитетот на Партијата. 
Прекршокот го констатира Централното претседателство на партијата АЛТЕРНАТИВА.
По исклучувањето или повлекувањето на членот, отстранувањето се евидентира во 
основните регистри на АЛТЕРНАТИВА.
Процедурата за отстранување на членот може да ја иницира кој било орган од партијата. 
Таквото барање писмено го доставува до органот штого зачленил/прифатил. На 
исклучениот член му се доставува писмена одлука одПретседател
нејзиното донесување. 
Исклучениот член со одлука може да се жали кај централните органи на АЛТЕРНАТИВА, 
односно во Централното собрание или Централното Претседателство на АЛТЕРНАТИВА 
во рок од 8 (осум) дена од моментот на добивање на одлук
 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА НА АЛТЕРНАТИВА
 

АЛТЕРНАТИВА се организира врз основа на територијалниот принцип и на целата 
територија на Република Северна Македонија. 
АЛТЕРНАТИВА како политичка партија и нејзиното членство е организирано во локални 
и во централни органи. 

Сите колективни централни и локални органи(претседателства) имаат 4
(четиригодишен) мандат, со право на реизбор. Во сите органи на АЛТЕРНАТИВА, 
управните органи (претседател, потпретседател, секретар, директор, благајник
4-годишен мандат, со право на реизбор, најмногу два последователни мандати.
Разрешувањето на избрани членови на органите на партијата „Алтернатива“ се прави на 
ист начин како што се избрани (освен во случај кога даваат оставка).

 

 
Централното собрание на партијата), изјавува дека поднесува оставка од 
Изјавата дека поднесува оставка од некој партиски орган, автоматски не 
подразбира губење на статусот на член. 
Во случај кога се избира во државна функција, која законски не се совпаѓа со 
статусот на член во некоја политичка партија. 

исклучување од страна на органите на АЛТЕРНАТИВА;

Барањето за откажување од членството се упатува до Претседателството на 

Членот се исклучува од Партијата кога го прекршува Статутот или Програмата на 
кога прави финансиска злоупотреба и кога со своите постапки го оштетува 

Прекршокот го констатира Централното претседателство на партијата АЛТЕРНАТИВА.
По исклучувањето или повлекувањето на членот, отстранувањето се евидентира во 

сновните регистри на АЛТЕРНАТИВА. 
Процедурата за отстранување на членот може да ја иницира кој било орган од партијата. 
Таквото барање писмено го доставува до органот штого зачленил/прифатил. На 
исклучениот член му се доставува писмена одлука одПретседателството веднаш по 

Исклучениот член со одлука може да се жали кај централните органи на АЛТЕРНАТИВА, 
односно во Централното собрание или Централното Претседателство на АЛТЕРНАТИВА 
во рок од 8 (осум) дена од моментот на добивање на одлуката. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА АЛТЕРНАТИВА 

Член 15  
 

АЛТЕРНАТИВА се организира врз основа на територијалниот принцип и на целата 
територија на Република Северна Македонија.  
АЛТЕРНАТИВА како политичка партија и нејзиното членство е организирано во локални 

 
Член 16 

 
Сите колективни централни и локални органи(претседателства) имаат 4
(четиригодишен) мандат, со право на реизбор. Во сите органи на АЛТЕРНАТИВА, 
управните органи (претседател, потпретседател, секретар, директор, благајник

годишен мандат, со право на реизбор, најмногу два последователни мандати.
Разрешувањето на избрани членови на органите на партијата „Алтернатива“ се прави на 
ист начин како што се избрани (освен во случај кога даваат оставка). 
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Централното собрание на партијата), изјавува дека поднесува оставка од партијата. 
Изјавата дека поднесува оставка од некој партиски орган, автоматски не 

Во случај кога се избира во државна функција, која законски не се совпаѓа со 

исклучување од страна на органите на АЛТЕРНАТИВА; 

Барањето за откажување од членството се упатува до Претседателството на 

Членот се исклучува од Партијата кога го прекршува Статутот или Програмата на 
кога прави финансиска злоупотреба и кога со своите постапки го оштетува 

Прекршокот го констатира Централното претседателство на партијата АЛТЕРНАТИВА. 
По исклучувањето или повлекувањето на членот, отстранувањето се евидентира во 

Процедурата за отстранување на членот може да ја иницира кој било орган од партијата. 
Таквото барање писмено го доставува до органот штого зачленил/прифатил. На 

ството веднаш по 

Исклучениот член со одлука може да се жали кај централните органи на АЛТЕРНАТИВА, 
односно во Централното собрание или Централното Претседателство на АЛТЕРНАТИВА 

АЛТЕРНАТИВА се организира врз основа на територијалниот принцип и на целата 

АЛТЕРНАТИВА како политичка партија и нејзиното членство е организирано во локални 

Сите колективни централни и локални органи(претседателства) имаат 4-годишен 
(четиригодишен) мандат, со право на реизбор. Во сите органи на АЛТЕРНАТИВА, 
управните органи (претседател, потпретседател, секретар, директор, благајник итн.) се со 

годишен мандат, со право на реизбор, најмногу два последователни мандати. 
Разрешувањето на избрани членови на органите на партијата „Алтернатива“ се прави на 



 

 

Локалните органи на АЛТЕРНАТИВА се организирани на овој начин:
 

 На локално ниво – подогранок
 На општинско ниво – огранок

 

 
АЛТЕРНАТИВА може да основа партиски огранок и во странство, по одобрување од 
страна на Претседателството на АЛТЕРНАТИВА, и со почитувањеназаконите и правилата 
на соодветната земја. Претседателството на Огранокот, за организацијана неговите 
членови во миграцијата, може да одлучи за основањена подограноците во соодветната 
земја.  

Централните органи на АЛТЕРНАТИВА се организирани на овој начин:
 

 Конгрес; 
 Претседател; 
 Централно собрание; 
 Централно претседателство:
 Политичка академија. 

 
 

6. ЛОКАЛНИ ОРГАНИ
 

6.1. Подогранок 

 
Подогранокот е основна единица за организација на АЛТЕРНАТИВА, која се организира 
врз база на населби, села, избирачко место или локалитет.
Ова тело се формира од страна на членовите на Собранието на подогранокот, со најмалку 
9 члена, со претходна одлука на Претседателството на огранокот на АЛТЕРНАТИВА.
 
 

Органи на подогранокот се: 
 Собрание на подогранокот;
 Претседателство на подогранокот;
 Претседател на подогранокот
 
 

 

Член 17  
 

калните органи на АЛТЕРНАТИВА се организирани на овој начин:

подогранок 
огранок 

Член 18  

АЛТЕРНАТИВА може да основа партиски огранок и во странство, по одобрување од 
страна на Претседателството на АЛТЕРНАТИВА, и со почитувањеназаконите и правилата 
на соодветната земја. Претседателството на Огранокот, за организацијана неговите 

цијата, може да одлучи за основањена подограноците во соодветната 

 
Член 19  

 
Централните органи на АЛТЕРНАТИВА се организирани на овој начин: 

Централно претседателство: 

ОРГАНИ 

Член 20 

Подогранокот е основна единица за организација на АЛТЕРНАТИВА, која се организира 
врз база на населби, села, избирачко место или локалитет. 
Ова тело се формира од страна на членовите на Собранието на подогранокот, со најмалку 

члена, со претходна одлука на Претседателството на огранокот на АЛТЕРНАТИВА.

Член21 

Собрание на подогранокот; 
Претседателство на подогранокот; 
Претседател на подогранокот. 
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калните органи на АЛТЕРНАТИВА се организирани на овој начин: 

АЛТЕРНАТИВА може да основа партиски огранок и во странство, по одобрување од 
страна на Претседателството на АЛТЕРНАТИВА, и со почитувањеназаконите и правилата 
на соодветната земја. Претседателството на Огранокот, за организацијана неговите 

цијата, може да одлучи за основањена подограноците во соодветната 

Подогранокот е основна единица за организација на АЛТЕРНАТИВА, која се организира 

Ова тело се формира од страна на членовите на Собранието на подогранокот, со најмалку 
члена, со претходна одлука на Претседателството на огранокот на АЛТЕРНАТИВА. 



 

6.2. Собрание на подогранокот 
 
 

Собранието на подогранокот е највисокиот орган на подогранокот. Се состои од сите 
членови на АЛТЕРНАТИВА во тој подогранок.
Претседателот на подогранокот исто така е и претседател на Собранието на 
тојподогранок. 
 

Собранието на подогранокот свикува редовни и вонр
Редовните состаноци ги свикува претседателот на подогранокот, најмалку еднаш во 6 
(шест) месеци, а вонредните се свикуваат по потреба. За одржување на секој состанок, 
треба да одлучува Претседателството на подогранокот.
Претседателот на Собранието на подогранокот  е должен да свика состанок ако тоа го 
бараат најмалку 1/3 од членовите на Собранието на подогранокот.
Состаноците може да се одржат и во формата 
Собранието на подогранокот предлага кандидати за градоначалници, општински 
советници, кандидати за пратеници, кандидати за различни локални и државни функции, 
кандидати за делегати во Конгресот итн.

 
6.3. Претседателство на подогранокот 

Претседателството на подогранокот се состои од најмалку 5 (пет) члена.
Претседателството на подогранокот го избира Собранието на подогранокот.
Членовите на Претседателството на Младинскиот форум и на Форумот на жените на 
подогранокот автоматски се членови на Собранието на подогранокот.
Состаноците на Претседателството на подогранокот ги 
претседателот на подогранокот, а во негово отсуство, заменик
Претседателот на подогранокот е должен да свика состанок ако тоа го побара една 
третина (1/3)од членовите на Собранието на подогранокот.
Претседателството може да донесува одлуки за тоа дали има кворум на тој состанок, 
добиен на правилен начин од редовно поканетите членовиод Претседателството на 
подогранокот. 
Состаноците може да се одржат и во формата ONLINE.
Претседателството на подогранокот, меѓу своите ч
секретарот и благајникот, со предлог на Претседателот на подогранокот.
Секретарот ја систематизира и ја чува документацијата на подогранокот и ги подготвува 
состаноците наподогранокот. Секретарот исто така врши и други з
доверени од претседателот на подогранокот.
Претседателството на подогранокот е надлежно да одлучува за контакти со членовите на 
партијата, за состојбата на партијата на терен, за преземање дисциплински мерки против 
секој член на партијата. 
 

 
Собрание на подогранокот  

Член 22 
подогранокот е највисокиот орган на подогранокот. Се состои од сите 

членови на АЛТЕРНАТИВА во тој подогранок. 
Претседателот на подогранокот исто така е и претседател на Собранието на 

Член 23 
Собранието на подогранокот свикува редовни и вонредни состаноци. 
Редовните состаноци ги свикува претседателот на подогранокот, најмалку еднаш во 6 
(шест) месеци, а вонредните се свикуваат по потреба. За одржување на секој состанок, 
треба да одлучува Претседателството на подогранокот. 

ранието на подогранокот  е должен да свика состанок ако тоа го 
бараат најмалку 1/3 од членовите на Собранието на подогранокот. 
Состаноците може да се одржат и во формата ONLINE. 
Собранието на подогранокот предлага кандидати за градоначалници, општински 
советници, кандидати за пратеници, кандидати за различни локални и државни функции, 
кандидати за делегати во Конгресот итн. 

Претседателство на подогранокот  
 

Член 24 
Претседателството на подогранокот се состои од најмалку 5 (пет) члена. 

на подогранокот го избира Собранието на подогранокот.
Членовите на Претседателството на Младинскиот форум и на Форумот на жените на 
подогранокот автоматски се членови на Собранието на подогранокот. 
Состаноците на Претседателството на подогранокот ги свикува и со нив управува 
претседателот на подогранокот, а во негово отсуство, заменик
Претседателот на подогранокот е должен да свика состанок ако тоа го побара една 
третина (1/3)од членовите на Собранието на подогранокот. 

може да донесува одлуки за тоа дали има кворум на тој состанок, 
добиен на правилен начин од редовно поканетите членовиод Претседателството на 

Состаноците може да се одржат и во формата ONLINE. 
Претседателството на подогранокот, меѓу своите членови, го избира потпретседателот, 
секретарот и благајникот, со предлог на Претседателот на подогранокот. 
Секретарот ја систематизира и ја чува документацијата на подогранокот и ги подготвува 
состаноците наподогранокот. Секретарот исто така врши и други задачи кои му се 
доверени од претседателот на подогранокот. 
Претседателството на подогранокот е надлежно да одлучува за контакти со членовите на 
партијата, за состојбата на партијата на терен, за преземање дисциплински мерки против 
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подогранокот е највисокиот орган на подогранокот. Се состои од сите 

Претседателот на подогранокот исто така е и претседател на Собранието на 

Редовните состаноци ги свикува претседателот на подогранокот, најмалку еднаш во 6 
(шест) месеци, а вонредните се свикуваат по потреба. За одржување на секој состанок, 

ранието на подогранокот  е должен да свика состанок ако тоа го 

Собранието на подогранокот предлага кандидати за градоначалници, општински 
советници, кандидати за пратеници, кандидати за различни локални и државни функции, 

на подогранокот го избира Собранието на подогранокот. 
Членовите на Претседателството на Младинскиот форум и на Форумот на жените на 

свикува и со нив управува 
претседателот на подогранокот, а во негово отсуство, заменик-претседателот. 
Претседателот на подогранокот е должен да свика состанок ако тоа го побара една 

може да донесува одлуки за тоа дали има кворум на тој состанок, 
добиен на правилен начин од редовно поканетите членовиод Претседателството на 

ленови, го избира потпретседателот, 

Секретарот ја систематизира и ја чува документацијата на подогранокот и ги подготвува 
адачи кои му се 

Претседателството на подогранокот е надлежно да одлучува за контакти со членовите на 
партијата, за состојбата на партијата на терен, за преземање дисциплински мерки против 



 

6.4. Претседател на подогранокот 
 

 
Претседателот на подогранокот го претставува подогранокот во сите органи на 
АЛТЕРНАТИВА.  
Претседателот на подогранокот се избира од страна на Собранието на подогранокот, со 
мнозинство гласови. 
Претседателот на подогранокот по автоматизам е и претседател на Претседателството на 
подогранокот. 
Тој е одговорен за координирање на сите работи на подогранокот во неговите рамки, ги 
свикува и ги одржува состаноците и е надлежен за спроведување на сите важни одлуки за 
партијата. 
 

6.5. Огранок 

 
Огранокот е највисоката форма на организација на локално ниво на АЛТЕРНАТИВА.
Надлежен орган за основање на огранокот е Централното претседателство на 
АЛТЕРНАТИВА. 
 

Органи на огранокот се: 
 Собрание на огранокот;
 Претседателство на огранокот;
 Претседател на огранокот и 
 Надзорен совет на огранокот.

 
 

6.6. Собрание на огранокот

Собранието на огранокот на АЛТЕРНАТИВА, како форма на општинска организација, го 
претставува највисокиот орган на огранокот во соодветната општина (те
Собранието на огранокот е одговорно за организацијата и функционирањето на огранокот.
Собранието на огранокот се состои од најмалку 17 членови. Членовите на Собранието на 
огранокот се претходно регистрирани како членови на подогранокот на АЛТЕРН
во таа општина. 
Собранието избира претседател на огранокот на таа општина/територија. 
Претседателот на огранокот се избира со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Собранието. 
Бројот и начинот на делегирање на членовите на Собранието на огр
со посебен правилник,одобрен од Централното собрание.
 
 

 
Претседател на подогранокот  

Член 25 

Претседателот на подогранокот го претставува подогранокот во сите органи на 

Претседателот на подогранокот се избира од страна на Собранието на подогранокот, со 

ранокот по автоматизам е и претседател на Претседателството на 

Тој е одговорен за координирање на сите работи на подогранокот во неговите рамки, ги 
свикува и ги одржува состаноците и е надлежен за спроведување на сите важни одлуки за 

Член 26 

Огранокот е највисоката форма на организација на локално ниво на АЛТЕРНАТИВА.
Надлежен орган за основање на огранокот е Централното претседателство на 

Член 27 

Собрание на огранокот; 
на огранокот; 

Претседател на огранокот и  
Надзорен совет на огранокот. 

Собрание на огранокот 
 

Член 28 
 

Собранието на огранокот на АЛТЕРНАТИВА, како форма на општинска организација, го 
претставува највисокиот орган на огранокот во соодветната општина (територија).
Собранието на огранокот е одговорно за организацијата и функционирањето на огранокот.
Собранието на огранокот се состои од најмалку 17 членови. Членовите на Собранието на 
огранокот се претходно регистрирани како членови на подогранокот на АЛТЕРН

Собранието избира претседател на огранокот на таа општина/територија.  
Претседателот на огранокот се избира со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 

Бројот и начинот на делегирање на членовите на Собранието на огранокот се определува 
со посебен правилник,одобрен од Централното собрание. 

12 

Претседателот на подогранокот го претставува подогранокот во сите органи на 

Претседателот на подогранокот се избира од страна на Собранието на подогранокот, со 

ранокот по автоматизам е и претседател на Претседателството на 

Тој е одговорен за координирање на сите работи на подогранокот во неговите рамки, ги 
свикува и ги одржува состаноците и е надлежен за спроведување на сите важни одлуки за 

Огранокот е највисоката форма на организација на локално ниво на АЛТЕРНАТИВА. 
Надлежен орган за основање на огранокот е Централното претседателство на 

Собранието на огранокот на АЛТЕРНАТИВА, како форма на општинска организација, го 
риторија). 

Собранието на огранокот е одговорно за организацијата и функционирањето на огранокот. 
Собранието на огранокот се состои од најмалку 17 членови. Членовите на Собранието на 
огранокот се претходно регистрирани како членови на подогранокот на АЛТЕРНАТИВА 

Претседателот на огранокот се избира со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 

анокот се определува 



 

Членовина Собранието на огранокот се:
- Претседателите на подограноците на територијата на таа општина;
- Претседателот на Младинскиот форум на огранокот;
- Претседателката на Форумотна жените на огранокот;
- Градоначалникот на општината и општинските советници;
- Членовите на Централното претседателство и на Централното собрание на 

соодветниот огранок. 
- Државни функционери од соодветниот огранок.
 

6.7. Состаноците на Собранието на ограно

Состаноците на Собранието на огранокот гисвикува и со нив управува претседателот 
наогранокот. 
Собранието на огранокот се свикува по потреба, а најмалку еднаш во 6 (шест) месеци.
Претседателот на огранокот е должен да свика седница ако тоа го
третина (1/3) од членовите на Собранието на огранокот.
Известувањето за состанок на Собранието се врши со образложениево писмена форма и се 
доставува до сите членови на Собранието најмалку 3 (три) дена пред состанокот.
Собранието може да работи ако мнозинството од сите членови на Собранието учествуваат 
на состанокот и одлучуваат со мнозинство гласови на присутните членови на тој состанок.
Состаноците може да се одржат и во формата 
 
 

6.8. Правата и обврските на Собранието на огранокот 

Собранието: 
 

 ги донесува правилниците за работа на Собранието на огранокот, како и други 
правилници по потреба;

 избира претседател на огранокот на АЛТЕРНАТИВА;
 на предлог на претседателот на 

Претседателството на огранокот;
 избира кандидати во сите органи на АЛТЕРНАТИВА на ниво на огранокот;
 предлага кандидати за претставници во Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА;
 ги одобрува предлозите  на подограноците за к

општинско ниво; 
 до Централното собрание предлагакандидати за пратеници, за претседател на 

државата, за градоначалник на Град Скопје;
 до Централното претседателство предлагалиста на кандидатури за јавни функции 

на централно ниво и за Град Скопје;
 формира разни комисии заогранокот;

 
Член 29 

Членовина Собранието на огранокот се:  
Претседателите на подограноците на територијата на таа општина; 
Претседателот на Младинскиот форум на огранокот; 

Форумотна жените на огранокот; 
Градоначалникот на општината и општинските советници; 
Членовите на Централното претседателство и на Централното собрание на 

Државни функционери од соодветниот огранок. 

Состаноците на Собранието на огранокот  
 

Член 30 
 

Состаноците на Собранието на огранокот гисвикува и со нив управува претседателот 

Собранието на огранокот се свикува по потреба, а најмалку еднаш во 6 (шест) месеци.
Претседателот на огранокот е должен да свика седница ако тоа го побараат најмалку една 

од членовите на Собранието на огранокот. 
Известувањето за состанок на Собранието се врши со образложениево писмена форма и се 
доставува до сите членови на Собранието најмалку 3 (три) дена пред состанокот.

же да работи ако мнозинството од сите членови на Собранието учествуваат 
на состанокот и одлучуваат со мнозинство гласови на присутните членови на тој состанок.
Состаноците може да се одржат и во формата ONLINE. 

Правата и обврските на Собранието на огранокот  
 

Член 31 

ги донесува правилниците за работа на Собранието на огранокот, како и други 
правилници по потреба; 
избира претседател на огранокот на АЛТЕРНАТИВА; 
на предлог на претседателот на огранокот, ги избира членовите на  
Претседателството на огранокот; 
избира кандидати во сите органи на АЛТЕРНАТИВА на ниво на огранокот;
предлага кандидати за претставници во Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА;
ги одобрува предлозите  на подограноците за кандидатури на различни функции на 

до Централното собрание предлагакандидати за пратеници, за претседател на 
државата, за градоначалник на Град Скопје; 
до Централното претседателство предлагалиста на кандидатури за јавни функции 

ниво и за Град Скопје; 
формира разни комисии заогранокот; 
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Членовите на Централното претседателство и на Централното собрание на 

Состаноците на Собранието на огранокот гисвикува и со нив управува претседателот 

Собранието на огранокот се свикува по потреба, а најмалку еднаш во 6 (шест) месеци. 
побараат најмалку една 

Известувањето за состанок на Собранието се врши со образложениево писмена форма и се 
доставува до сите членови на Собранието најмалку 3 (три) дена пред состанокот. 

же да работи ако мнозинството од сите членови на Собранието учествуваат 
на состанокот и одлучуваат со мнозинство гласови на присутните членови на тој состанок. 

ги донесува правилниците за работа на Собранието на огранокот, како и други 

огранокот, ги избира членовите на  

избира кандидати во сите органи на АЛТЕРНАТИВА на ниво на огранокот; 
предлага кандидати за претставници во Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА; 

андидатури на различни функции на 

до Централното собрание предлагакандидати за пратеници, за претседател на 

до Централното претседателство предлагалиста на кандидатури за јавни функции 



 

 врши и други работи во согласност со одлуките донесени од централните органи на 
АЛТЕРНАТИВА. 

 
 

6.9. Претседателство на огранокот 

Претседателството на огранокот е извршнополитичко тело на 
огранокот.Ова тело ги води работите воогранокот.
Претседателството на огранокот се избира на редовна седница на Собранието и се состои 
од најмалку 9 (девет) члена. Бројот на членови на Претседателството на огранокот го 
одредува Централното претседателство на АЛТЕРНАТИВА.
Од редот на своите членови, Претседателството избира заменик
по претходен предлог на претседателот на огранокот.
Претседателот на Младинскиот форум и на Форумот на жените, по службена должно
членови на Претседателството на огранокот со право на глас.
Состаноците на Претседателството ги свикува и ги води претседателот на огранокот.
Во отсуство на претседателот на огранокот, состанокот на Претседателството го одржува 
заменик-претседателот. 
Претседателот на огранокот е должен да ги свикува состаноците на Претседателството на 
барање на 1/3 од членовите на Претседателството. Дневиот ред  на состанокот треба да 
биде утврден врз основа на писмено барање на предлагачот. Состанокот се одржува во 
од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето.
Состаноците може да се одржат и во формата 
 
 

Претседателството на огранокот
 

 се грижи за спроведување на одлуките на Собранието на огранокот;
 ги мобилизира структурите на соодветниот 
 ги организира изборните процеси во соодветниот огранок;
 до Собранието на огранокот предложува кандидати за општински советници;
 до Собранието на огранокот предложува кандидат за градоначалник;
 до Собранието на огранокот предложува кандидат за прат
 до Собранието на огранокот предложува кандидат за извршен функционер и за 

други јавни функции; 
 ги реализира програмските определби на АЛТЕРНАТИВА;
 избира секретар и одговорно лице за финансии на огранокот;
 ги одобрува плановите за приходи и расходи 
 изготвува план за годишнаработа наогранокот;
 со овластување на Собранието на огранокот,ги доставува предлозите и барањата во 

име на Собранието во централните органи на АЛТЕРНАТИВА;

 
врши и други работи во согласност со одлуките донесени од централните органи на 

Претседателство на огранокот  
 

 Член 32 
 

Претседателството на огранокот е извршнополитичко тело на чело со претседателот на 
огранокот.Ова тело ги води работите воогранокот. 
Претседателството на огранокот се избира на редовна седница на Собранието и се состои 
од најмалку 9 (девет) члена. Бројот на членови на Претседателството на огранокот го 

тралното претседателство на АЛТЕРНАТИВА. 
Од редот на своите членови, Претседателството избира заменик-претседател на огранокот 
по претходен предлог на претседателот на огранокот. 
Претседателот на Младинскиот форум и на Форумот на жените, по службена должно
членови на Претседателството на огранокот со право на глас. 
Состаноците на Претседателството ги свикува и ги води претседателот на огранокот.
Во отсуство на претседателот на огранокот, состанокот на Претседателството го одржува 

Претседателот на огранокот е должен да ги свикува состаноците на Претседателството на 
барање на 1/3 од членовите на Претседателството. Дневиот ред  на состанокот треба да 
биде утврден врз основа на писмено барање на предлагачот. Состанокот се одржува во 
од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето. 
Состаноците може да се одржат и во формата ONLINE. 

Член 33 
 

Претседателството на огранокот: 

се грижи за спроведување на одлуките на Собранието на огранокот;
ги мобилизира структурите на соодветниот огранок; 
ги организира изборните процеси во соодветниот огранок; 
до Собранието на огранокот предложува кандидати за општински советници;
до Собранието на огранокот предложува кандидат за градоначалник;
до Собранието на огранокот предложува кандидат за пратеник;  
до Собранието на огранокот предложува кандидат за извршен функционер и за 

ги реализира програмските определби на АЛТЕРНАТИВА; 
избира секретар и одговорно лице за финансии на огранокот; 
ги одобрува плановите за приходи и расходи наогранокот; 
изготвува план за годишнаработа наогранокот; 
со овластување на Собранието на огранокот,ги доставува предлозите и барањата во 
име на Собранието во централните органи на АЛТЕРНАТИВА; 
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врши и други работи во согласност со одлуките донесени од централните органи на 

чело со претседателот на 

Претседателството на огранокот се избира на редовна седница на Собранието и се состои 
од најмалку 9 (девет) члена. Бројот на членови на Претседателството на огранокот го 

претседател на огранокот 

Претседателот на Младинскиот форум и на Форумот на жените, по службена должност, се 

Состаноците на Претседателството ги свикува и ги води претседателот на огранокот. 
Во отсуство на претседателот на огранокот, состанокот на Претседателството го одржува 

Претседателот на огранокот е должен да ги свикува состаноците на Претседателството на 
барање на 1/3 од членовите на Претседателството. Дневиот ред  на состанокот треба да 
биде утврден врз основа на писмено барање на предлагачот. Состанокот се одржува во рок 

се грижи за спроведување на одлуките на Собранието на огранокот; 

до Собранието на огранокот предложува кандидати за општински советници; 
до Собранието на огранокот предложува кандидат за градоначалник; 

до Собранието на огранокот предложува кандидат за извршен функционер и за 

со овластување на Собранието на огранокот,ги доставува предлозите и барањата во 



 

 во рамките на Собранието на огранокот,формира стручни групи за
професионални прашања, на кои може да учествуваат и луѓе кои не се членови на 
АЛТЕРНАТИВА; 

 врши и други работишто ги утврдува Собранието на огранокот на 
АЛТЕРНАТИВА. 

 
6.10. Претседател на огранокот

 

Претседателот на огранокот го претставува 
ниво. 
Претседателот на огранокот се избира од Собранието на огранокот со мнозинство гласови. 
Претседателот на огранокот претседава со седниците на Собранието и со 
Претседателството на соодветниот огранок.
Претседателот на огранокот, пред секој изборен циклус, е должен да го повика 
Собранието на огранокот за да предложи кандидати за претставници во општинските и 
парламентарните органи, како и да свика состаноци по изборите за да ги анализира 
резултатите од тие избори. 
Ги потпишува актите што ги издаваат органите на Собранието и се грижи за нивното 
остварување. 
Одговорен е за спроведување на општите политики на АЛТЕРНАТИВА на ниво на 
огранокот. 
Претседателот на огранокот, за својата работа на локално ниво, го известува Собра
на огранокот пред претседателот на АЛТЕРНАТИВА.
 
 

6.11. Секретар на огранокот

 
Секој огранок има свој секретар, кој е назначен од Претседателството на огранокот на 
АЛТЕРНАТИВА. 
Секретарот е одговорен за спроведување на одлуките на органите на АЛТЕ
соодветната општина. Тој помага во организирањето на изборите на територијата на 
соодветната општина. 
Пред крајот на секоја година,секретарот на огранокот му доставува на Претседателството 
на огранокот  извештај за активностите, кои посебно го в
- членството; 
- финансирањето на партијата;
- активностите на структурите на партијата.
 
 
 
7. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ  НА АЛТЕРНАТИВА

 

 
во рамките на Собранието на огранокот,формира стручни групи за
професионални прашања, на кои може да учествуваат и луѓе кои не се членови на 

врши и други работишто ги утврдува Собранието на огранокот на 

Претседател на огранокот 

Член 34 
 

Претседателот на огранокот го претставува огранокот на АЛТЕРНАТИВА на локално 

Претседателот на огранокот се избира од Собранието на огранокот со мнозинство гласови. 
Претседателот на огранокот претседава со седниците на Собранието и со 
Претседателството на соодветниот огранок. 

а огранокот, пред секој изборен циклус, е должен да го повика 
Собранието на огранокот за да предложи кандидати за претставници во општинските и 
парламентарните органи, како и да свика состаноци по изборите за да ги анализира 

отпишува актите што ги издаваат органите на Собранието и се грижи за нивното 

Одговорен е за спроведување на општите политики на АЛТЕРНАТИВА на ниво на 

Претседателот на огранокот, за својата работа на локално ниво, го известува Собра
на огранокот пред претседателот на АЛТЕРНАТИВА. 

Секретар на огранокот 
 

Член 35 

Секој огранок има свој секретар, кој е назначен од Претседателството на огранокот на 

Секретарот е одговорен за спроведување на одлуките на органите на АЛТЕ
соодветната општина. Тој помага во организирањето на изборите на територијата на 

Пред крајот на секоја година,секретарот на огранокот му доставува на Претседателството 
на огранокот  извештај за активностите, кои посебно го вклучуваат: 

финансирањето на партијата; 
активностите на структурите на партијата. 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ  НА АЛТЕРНАТИВА 
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во рамките на Собранието на огранокот,формира стручни групи за одредени 
професионални прашања, на кои може да учествуваат и луѓе кои не се членови на 

врши и други работишто ги утврдува Собранието на огранокот на 

огранокот на АЛТЕРНАТИВА на локално 

Претседателот на огранокот се избира од Собранието на огранокот со мнозинство гласови. 
Претседателот на огранокот претседава со седниците на Собранието и со 

а огранокот, пред секој изборен циклус, е должен да го повика 
Собранието на огранокот за да предложи кандидати за претставници во општинските и 
парламентарните органи, како и да свика состаноци по изборите за да ги анализира 

отпишува актите што ги издаваат органите на Собранието и се грижи за нивното 

Одговорен е за спроведување на општите политики на АЛТЕРНАТИВА на ниво на 

Претседателот на огранокот, за својата работа на локално ниво, го известува Собранието 

Секој огранок има свој секретар, кој е назначен од Претседателството на огранокот на 

Секретарот е одговорен за спроведување на одлуките на органите на АЛТЕРНАТИВА во 
соодветната општина. Тој помага во организирањето на изборите на територијата на 

Пред крајот на секоја година,секретарот на огранокот му доставува на Претседателството 



 

7.1. Конгрес 
 

Конгресот е највисок орган на партијата АЛТЕРНАТИВА.
Членовите на Конгресот се избираат со мандат од 4 
избор. Секој член на Конгресот мора да биде член на АЛТЕРНАТИВА.
Конгресот се одржува во вид на редовни и вонредни свикувања. Редовните конгреси се 
одржуваат еднаш на секои 4 години.
Одлуката за свикување на Конгресот 
претседателот на АЛТЕРНАТИВА. По оваа одлука, Централното собрание на 
АЛТЕРНАТИВА формира Комисија за организација на Конгресот, којаштого води 
процесот до Конгресот. 
За датумот на одржување на Конгресот и дне
известуваат во писмена форма најмалку 1(еден) месец пред денот на одржување на 
Конгресот. 
Сите барања или предлози од органитена партијатаАЛТЕРНАТИВАда се стават на дневен 
ред наКонгресот мора да бидат доставени до Комис
АЛТЕРНАТИВАнајмалку две недели пред одржување на Конгресот.
Конгресот донесува одлуки ако на состанокот присуствуваат мнозинство од членовите, 
односно официјално поканетите делегати.
За сите предлози изнесени наКонгрес
мнозинството членови на тој конгрес на АЛТЕРНАТИВА.
Работата и начинот на организирање на Конгресот се дефинира со посебен деловник, 
којшто го одобруваат членовите на Конгресот со мнозинство гласови од прису
делегати.  

 
7.1.1. Состав на Конгресот

 

Конгресот се состои од делегати избрани од страна на партиската база, како и делегати врз 
основа на политичка/партиска и државната/извршнафункција.
Според позицијата, делегати на Конгресот се:

- членовитена актуелното Централно собрание;
- пратеницитевоСобранието на Република Северна Македонија;
- министритеи замениците
- градоначалницитена општините;
- Претседателствотона Младинскиот форум; 
- Претседателството на Форумот на жените.

 
7.1.2. Надлежности на Конгресот

 

Конгресот ги има овие надлежности:
 

 го донесува Статутот на АЛТЕРНАТИВА;
 ја донесува програмата на АЛТЕРНАТИВА;

 

Член 36 
Конгресот е највисок орган на партијата АЛТЕРНАТИВА. 
Членовите на Конгресот се избираат со мандат од 4 (четири) години, со право на повторен 
избор. Секој член на Конгресот мора да биде член на АЛТЕРНАТИВА. 
Конгресот се одржува во вид на редовни и вонредни свикувања. Редовните конгреси се 
одржуваат еднаш на секои 4 години. 
Одлуката за свикување на Конгресот ја донесува Централното собрание,на предлог на 
претседателот на АЛТЕРНАТИВА. По оваа одлука, Централното собрание на 
АЛТЕРНАТИВА формира Комисија за организација на Конгресот, којаштого води 

За датумот на одржување на Конгресот и дневниот ред,членовите на Конгресот се 
известуваат во писмена форма најмалку 1(еден) месец пред денот на одржување на 

Сите барања или предлози од органитена партијатаАЛТЕРНАТИВАда се стават на дневен 
ред наКонгресот мора да бидат доставени до Комисијата за организирање на Конгресот на 
АЛТЕРНАТИВАнајмалку две недели пред одржување на Конгресот. 
Конгресот донесува одлуки ако на состанокот присуствуваат мнозинство од членовите, 
односно официјално поканетите делегати. 
За сите предлози изнесени наКонгресот, сеодлучува дали тие предлози се поддржани од 
мнозинството членови на тој конгрес на АЛТЕРНАТИВА. 
Работата и начинот на организирање на Конгресот се дефинира со посебен деловник, 
којшто го одобруваат членовите на Конгресот со мнозинство гласови од прису

Состав на Конгресот 

Член 37 
Конгресот се состои од делегати избрани од страна на партиската база, како и делегати врз 
основа на политичка/партиска и државната/извршнафункција. 
Според позицијата, делегати на Конгресот се: 

актуелното Централно собрание; 
пратеницитевоСобранието на Република Северна Македонија; 
министритеи замениците-министри; 
градоначалницитена општините; 
Претседателствотона Младинскиот форум;  
Претседателството на Форумот на жените. 

Надлежности на Конгресот  

Член 38 
Конгресот ги има овие надлежности: 

го донесува Статутот на АЛТЕРНАТИВА; 
ја донесува програмата на АЛТЕРНАТИВА; 

16 

(четири) години, со право на повторен 

Конгресот се одржува во вид на редовни и вонредни свикувања. Редовните конгреси се 

ја донесува Централното собрание,на предлог на 
претседателот на АЛТЕРНАТИВА. По оваа одлука, Централното собрание на 
АЛТЕРНАТИВА формира Комисија за организација на Конгресот, којаштого води 

вниот ред,членовите на Конгресот се 
известуваат во писмена форма најмалку 1(еден) месец пред денот на одржување на 

Сите барања или предлози од органитена партијатаАЛТЕРНАТИВАда се стават на дневен 
ијата за организирање на Конгресот на 

Конгресот донесува одлуки ако на состанокот присуствуваат мнозинство од членовите, 

от, сеодлучува дали тие предлози се поддржани од 

Работата и начинот на организирање на Конгресот се дефинира со посебен деловник, 
којшто го одобруваат членовите на Конгресот со мнозинство гласови од присутните 

Конгресот се состои од делегати избрани од страна на партиската база, како и делегати врз 



 

 го донесува деловникот за работа на Конгресот;
 избира работни тела на Конгресот(работно претседателство, верификациона 

комисија, кандидациона комисија и др.);
 го избира и го разрешува претседателот на АЛТЕРНАТИВА со мнозинство гласови 

од вкупниот број делегати;
 избира членови на Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА;
 усвојува резолуции; 
 усвојува извештај за работа и финансиски извешта

конгреси; 
 најпосле, одлучува за работи дефинирани со Статутот и деловникот за работа на 

Конгресот. 
 
 

7.1.3. Вонреден конгрес
 

 
Конгресот, исто така, може да биде свикани на вонредна седница.
Конгресот на вонредна седница се сви
АЛТЕРНАТИВА или на барање на најмалку 1/2 од вкупниот број членови на Централното 
собрание. Во овој случај, Централното претседателство на АЛТЕРНАТИВАво рок од 2 
(две) неделиго објавува дневниот ред и датумот на Конгресот
Материјалите за вонредниот конгрес се испраќаат до членовите во писмена форма, една 
недела пред состанокот. 
Во однос на организацијата и другите прашања поврзани со вонредниот конгрес, важат 
нормите на овој Статут, кои важат и за редовниот конгрес.
 
 
8. ЦЕНТРАЛНО СОБРАНИЕ
 

Централното собрание е највисокиот орган на АЛТЕРНАТИВА помеѓу дваконгреси.
Централното собрание на АЛТЕРНАТИВАима избрани членови и членови врз основа на 
позиција. 
Централното собрание брои најмалку 65 (шеесет и пет) членови.
Членовите на Централното собрание избрани наКонгресот имаат мандат од 4 (четири) 
години, со право на повторен избор.
Писмениот предлог за членови на Централното собрание го донесува претседателот на 
партијата и најмалку десет делегати од Конгресот.
Кооптирање нови членови во Централното собрание (до 15) помеѓу два конгресисе врши 
по предлог на претседателот/ограноците, одобрени во Собранието со мнозинство гласови.
Централното собрание ги заменува членовите кои поднеле оставка со нови членови.
 
Функционирањето и организацијата на Централното собрание се дефинира со деловник 
усвоен од Централното собрание.

 
го донесува деловникот за работа на Конгресот; 
избира работни тела на Конгресот(работно претседателство, верификациона 

кандидациона комисија и др.); 
го избира и го разрешува претседателот на АЛТЕРНАТИВА со мнозинство гласови 
од вкупниот број делегати; 
избира членови на Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА; 

усвојува извештај за работа и финансиски извештај на АЛТЕРНАТИВА помеѓу два 

најпосле, одлучува за работи дефинирани со Статутот и деловникот за работа на 

Вонреден конгрес 

Член 39 

Конгресот, исто така, може да биде свикани на вонредна седница. 
Конгресот на вонредна седница се свикува на барање на претседателот на 
АЛТЕРНАТИВА или на барање на најмалку 1/2 од вкупниот број членови на Централното 
собрание. Во овој случај, Централното претседателство на АЛТЕРНАТИВАво рок од 2 
(две) неделиго објавува дневниот ред и датумот на Конгресот. 
Материјалите за вонредниот конгрес се испраќаат до членовите во писмена форма, една 

Во однос на организацијата и другите прашања поврзани со вонредниот конгрес, важат 
нормите на овој Статут, кои важат и за редовниот конгрес. 

ЦЕНТРАЛНО СОБРАНИЕ 

Член 40 
 

Централното собрание е највисокиот орган на АЛТЕРНАТИВА помеѓу дваконгреси.
Централното собрание на АЛТЕРНАТИВАима избрани членови и членови врз основа на 

Централното собрание брои најмалку 65 (шеесет и пет) членови. 
Членовите на Централното собрание избрани наКонгресот имаат мандат од 4 (четири) 
години, со право на повторен избор. 
Писмениот предлог за членови на Централното собрание го донесува претседателот на 
партијата и најмалку десет делегати од Конгресот. 

ање нови членови во Централното собрание (до 15) помеѓу два конгресисе врши 
по предлог на претседателот/ограноците, одобрени во Собранието со мнозинство гласови.
Централното собрание ги заменува членовите кои поднеле оставка со нови членови.

то и организацијата на Централното собрание се дефинира со деловник 
усвоен од Централното собрание. 
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избира работни тела на Конгресот(работно претседателство, верификациона 

го избира и го разрешува претседателот на АЛТЕРНАТИВА со мнозинство гласови 

ј на АЛТЕРНАТИВА помеѓу два 

најпосле, одлучува за работи дефинирани со Статутот и деловникот за работа на 

кува на барање на претседателот на 
АЛТЕРНАТИВА или на барање на најмалку 1/2 од вкупниот број членови на Централното 
собрание. Во овој случај, Централното претседателство на АЛТЕРНАТИВАво рок од 2 

Материјалите за вонредниот конгрес се испраќаат до членовите во писмена форма, една 

Во однос на организацијата и другите прашања поврзани со вонредниот конгрес, важат 

Централното собрание е највисокиот орган на АЛТЕРНАТИВА помеѓу дваконгреси. 
Централното собрание на АЛТЕРНАТИВАима избрани членови и членови врз основа на 

Членовите на Централното собрание избрани наКонгресот имаат мандат од 4 (четири) 

Писмениот предлог за членови на Централното собрание го донесува претседателот на 

ање нови членови во Централното собрание (до 15) помеѓу два конгресисе врши 
по предлог на претседателот/ограноците, одобрени во Собранието со мнозинство гласови. 
Централното собрание ги заменува членовите кои поднеле оставка со нови членови. 

то и организацијата на Централното собрание се дефинира со деловник 



 

 
 

8.1. Состав на Централното собрание
 

Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА се состои од:
 Претседател на АЛТЕРНАТИВА;
 членовите избрани од Конгресот;
 членовитена Централното претседателство;
 секретаритена секретаријатите на АЛТЕРНАТИВА;
 претседателитена ограноците;
 претседателкатана Форумот на жените;
 претседателотна Младинскиот форум;
 политичкитеи државнитефункционери на АЛТЕРНАТИВА (пратеници, министр

заменици-министри и градоначалници).
 

 
8.2. Седници и одлучување на Централното собрание

 

 
Централното собрание одржува редовни и вонредни седници.
Редовните седници се одржуваат најмалку еднаш во 6 (шест) месеци. Материјалите и 
агендата на седниците на Централното собрание ги подготвува Централното 
претседателство. 
Централното собрание работи ако повеќето од неговите членови присуствуваат на 
состанокот. 
Централното собрание одлучува за прашања предвидени во дневниот ред, со мнозинство 
гласови од присутните членови.
Централното собрание се свикува и се води од претседателот на АЛТЕРНАТИВА.
Претседателот е должен да ги свикува седниците на Централното собрание ако тоа го 
побара Централното претседателство или една третина (1/3)од членовите на 
собрание. Во отсуство на претседателот,седницата ја води еден од потпретседателите или 
генералниот секретар. 
За редовни седници, членовите на Централното собрание треба да бидат известени 
најмалку 7 (седум) дена однапред, додека за вонредни сед
известени најмалку 2 (два) дена претходно.
Состаноците може да се одржат и во формата 
 

8.3. Надлежностите на Централното собрание
 

Централното собрание ги има овие надлежности:
 поднесува предлози за Програмата и 

 

Состав на Централното собрание 

Член 41 
Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА се состои од: 

Претседател на АЛТЕРНАТИВА; 
членовите избрани од Конгресот; 
членовитена Централното претседателство; 
секретаритена секретаријатите на АЛТЕРНАТИВА; 
претседателитена ограноците; 
претседателкатана Форумот на жените; 
претседателотна Младинскиот форум; 
политичкитеи државнитефункционери на АЛТЕРНАТИВА (пратеници, министр

министри и градоначалници). 

Седници и одлучување на Централното собрание 

Член 42 

Централното собрание одржува редовни и вонредни седници. 
Редовните седници се одржуваат најмалку еднаш во 6 (шест) месеци. Материјалите и 

на Централното собрание ги подготвува Централното 

Централното собрание работи ако повеќето од неговите членови присуствуваат на 

Централното собрание одлучува за прашања предвидени во дневниот ред, со мнозинство 
утните членови. 

Централното собрание се свикува и се води од претседателот на АЛТЕРНАТИВА.
Претседателот е должен да ги свикува седниците на Централното собрание ако тоа го 
побара Централното претседателство или една третина (1/3)од членовите на 
собрание. Во отсуство на претседателот,седницата ја води еден од потпретседателите или 

За редовни седници, членовите на Централното собрание треба да бидат известени 
најмалку 7 (седум) дена однапред, додека за вонредни седници, членовите треба да бидат 
известени најмалку 2 (два) дена претходно. 
Состаноците може да се одржат и во формата ONLINE. 

Надлежностите на Централното собрание 

Член 43 
 

Централното собрание ги има овие надлежности: 
поднесува предлози за Програмата и Статутот на АЛТЕРНАТИВА; 
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политичкитеи државнитефункционери на АЛТЕРНАТИВА (пратеници, министри, 

Редовните седници се одржуваат најмалку еднаш во 6 (шест) месеци. Материјалите и 
на Централното собрание ги подготвува Централното 

Централното собрание работи ако повеќето од неговите членови присуствуваат на 

Централното собрание одлучува за прашања предвидени во дневниот ред, со мнозинство 

Централното собрание се свикува и се води од претседателот на АЛТЕРНАТИВА. 
Претседателот е должен да ги свикува седниците на Централното собрание ако тоа го 
побара Централното претседателство или една третина (1/3)од членовите на Централното 
собрание. Во отсуство на претседателот,седницата ја води еден од потпретседателите или 

За редовни седници, членовите на Централното собрание треба да бидат известени 
ници, членовите треба да бидат 



 

 со мнозинство гласови одлучува за промена и дополнувања на Статутот и  
Програмата на партијата;

 управува со работата на партијата помеѓу два конгреси;
 усвојува деловник за својата работа;
 избира и разрешува членови на Централното п
 избира привремени комисии, одбори и работни тела од различни области, во 

согласност со Статутот; 
 одлучува за соработка со други политички субјекти;
 одлучува за предизборна или постизборна коалиција со други политички партии и

невладини организации; 
 ја одобрува завршната  сметка и буџетот за тековната година;
 ја усвојува листата на кандидати за пратеници, како и кандидати за други државни 

функции; 
 одлучува за датумот на одржување на Конгресот на АЛТЕРНАТИВА;
 формира Комисија за организација на Конгресот на АЛТЕРНАТИВА;
 ја одобрува Програмата и Изборната платформа на АЛТЕРНАТИВА;
 го избира Централниот изборен штаб и претседателот на ЦИШ, и го дефинира 

својот организациски модел;
 зазема политички ставови;
 со 2/3 одгласовите одлучу
 во случај на престанок на партијата, одлучува за начинот на распределба на 

средствата и имотот на АЛТЕРНАТИВА;
 одлучува и за други прашања утврдени со Статутот и со деловникот.

 
 
9. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЈАТА

 

Претседателот ја води и ја претставува партијата АЛТЕРНАТИВА.
Претседателот се избира на Конгрес, додека начинот на избирање е одреден со 
деловникотза работа на Конгресот.
Претседателот одговара за својата работа пред Конгресот на АЛТЕРНАТИВА.
Во случај на неможност за вршење на функцијата претседател или, во негово отсуство, тој 
се заменува со еден од потпретседателите.
 

9.1. Надлежностина претседателот

Претседателот: 
 ја претставува АЛТЕРНАТИВА во сите внатрешни и меѓународни органи;
 ја води работата на органите на АЛТЕРНАТИВА;
 ги свикува и претседава со седниците на Собранието и на Централното 

претседателство; 
 се грижи за реализација на статутарните норми и други акти;
 предлага кандидати за потпретседатели на АЛТЕРНАТИВА;
 предлага кандидат за генерал

 
со мнозинство гласови одлучува за промена и дополнувања на Статутот и  
Програмата на партијата; 
управува со работата на партијата помеѓу два конгреси; 
усвојува деловник за својата работа; 
избира и разрешува членови на Централното претседателство на АЛТЕРНАТИВА;
избира привремени комисии, одбори и работни тела од различни области, во 

 
одлучува за соработка со други политички субјекти; 
одлучува за предизборна или постизборна коалиција со други политички партии и

 
ја одобрува завршната  сметка и буџетот за тековната година; 
ја усвојува листата на кандидати за пратеници, како и кандидати за други државни 

одлучува за датумот на одржување на Конгресот на АЛТЕРНАТИВА;
организација на Конгресот на АЛТЕРНАТИВА;

ја одобрува Програмата и Изборната платформа на АЛТЕРНАТИВА;
го избира Централниот изборен штаб и претседателот на ЦИШ, и го дефинира 
својот организациски модел; 
зазема политички ставови; 
со 2/3 одгласовите одлучува за спојување со друга политичка партија;
во случај на престанок на партијата, одлучува за начинот на распределба на 
средствата и имотот на АЛТЕРНАТИВА; 
одлучува и за други прашања утврдени со Статутот и со деловникот.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЈАТА 

Член 44 
Претседателот ја води и ја претставува партијата АЛТЕРНАТИВА. 
Претседателот се избира на Конгрес, додека начинот на избирање е одреден со 
деловникотза работа на Конгресот. 
Претседателот одговара за својата работа пред Конгресот на АЛТЕРНАТИВА.

на неможност за вршење на функцијата претседател или, во негово отсуство, тој 
се заменува со еден од потпретседателите. 

Надлежностина претседателот 
 

Член 45 

ја претставува АЛТЕРНАТИВА во сите внатрешни и меѓународни органи;
на органите на АЛТЕРНАТИВА; 

ги свикува и претседава со седниците на Собранието и на Централното 

се грижи за реализација на статутарните норми и други акти; 
предлага кандидати за потпретседатели на АЛТЕРНАТИВА; 
предлага кандидат за генерален секретар на АЛТЕРНАТИВА; 
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со мнозинство гласови одлучува за промена и дополнувања на Статутот и  

ретседателство на АЛТЕРНАТИВА; 
избира привремени комисии, одбори и работни тела од различни области, во 

одлучува за предизборна или постизборна коалиција со други политички партии и 

ја усвојува листата на кандидати за пратеници, како и кандидати за други државни 

одлучува за датумот на одржување на Конгресот на АЛТЕРНАТИВА; 
организација на Конгресот на АЛТЕРНАТИВА; 

ја одобрува Програмата и Изборната платформа на АЛТЕРНАТИВА; 
го избира Централниот изборен штаб и претседателот на ЦИШ, и го дефинира 

ва за спојување со друга политичка партија; 
во случај на престанок на партијата, одлучува за начинот на распределба на 

 

Претседателот се избира на Конгрес, додека начинот на избирање е одреден со 

Претседателот одговара за својата работа пред Конгресот на АЛТЕРНАТИВА. 
на неможност за вршење на функцијата претседател или, во негово отсуство, тој 

ја претставува АЛТЕРНАТИВА во сите внатрешни и меѓународни органи; 

ги свикува и претседава со седниците на Собранието и на Централното 



 

 предлага членови во секретаријатите на АЛТЕРНАТИВА;
 Му предлага на Централното претседателство кандидат за портпарол на партијата;
 Му предлага на Централното претседателство кандидат за директор на Политичка 

академија; 
 назначува свои советници од одредени области;
 на Конгрес предлага листа на кандидати за членови на Централното собрание кои  

доаѓаат од ограноците, при што претседателот има право да додаде до 
15кандидативо листата;

 предлага членови на Централното претседателство;
 го зголемува бројот на членови на Централното претседателство од 3 до 5, во 

согласност со Централното претседателство;
 му предлага на Централното претседателство формирање на посебни тела за 

одредени работи; 
 предлага состав на делегации на АЛТЕРНАТИВА за с

земјата; 
 во согласност соЦентралното претседателство, го доставува  конечниот список на 

кандидати за пратеници одпартијата АЛТЕРНАТИВА до Собранието на Република 
Северна Македонија; 

 потписник е на сите одлуки/акти усвоени од Претсед
собрание и од Конгресот на АЛТЕРНАТИВА;

 по согласноста дадена од страна на Централното собрание, доставува конечна 
листа на кандидати на партијата АЛТЕРНАТИВАза сите други јавни и државни 
функции во Република Северна Македонија;

 со согласност на Централното собрание,одлучува да влезе во предизборна или 
постизборна коалиција;

 врши други работипредвидени со Статутот и со деловникот.
 

9.2. Потпретседатели на АЛТЕРНАТИВА
 

 
Претседателот ги предлага кандидатите за потпретседател од 
Централното претседателство напартијата АЛТЕРНАТИВА.
Потпретседателите се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Централното претседателство на АЛТЕРНАТИВА.
Потпретседателите на АЛТЕРНАТИВА, за својата работа, одго
претседателство на АЛТЕРНАТИВА.
Во отсуство на претседателот, еден од потпретседателите го заменува.
Во отсуство на ова овластување (оставка, губење способност да дејствува, смрт), 
генералниот секретар го свикува Централното претсед
одредува којпотпретседател ќе ја води партијата до свикување на Конгресот.
 
 
 
 
10. ЦЕНТРАЛНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

 
предлага членови во секретаријатите на АЛТЕРНАТИВА; 
Му предлага на Централното претседателство кандидат за портпарол на партијата;
Му предлага на Централното претседателство кандидат за директор на Политичка 

свои советници од одредени области; 
на Конгрес предлага листа на кандидати за членови на Централното собрание кои  
доаѓаат од ограноците, при што претседателот има право да додаде до 
15кандидативо листата; 
предлага членови на Централното претседателство; 
го зголемува бројот на членови на Централното претседателство од 3 до 5, во 
согласност со Централното претседателство; 
му предлага на Централното претседателство формирање на посебни тела за 

предлага состав на делегации на АЛТЕРНАТИВА за состаноци во и надвор од 

во согласност соЦентралното претседателство, го доставува  конечниот список на 
кандидати за пратеници одпартијата АЛТЕРНАТИВА до Собранието на Република 

потписник е на сите одлуки/акти усвоени од Претседателството, од Централното 
собрание и од Конгресот на АЛТЕРНАТИВА; 
по согласноста дадена од страна на Централното собрание, доставува конечна 
листа на кандидати на партијата АЛТЕРНАТИВАза сите други јавни и државни 
функции во Република Северна Македонија; 
со согласност на Централното собрание,одлучува да влезе во предизборна или 
постизборна коалиција; 
врши други работипредвидени со Статутот и со деловникот. 

Потпретседатели на АЛТЕРНАТИВА 

Член 46 

Претседателот ги предлага кандидатите за потпретседател од редот на членовите на 
Централното претседателство напартијата АЛТЕРНАТИВА. 
Потпретседателите се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Централното претседателство на АЛТЕРНАТИВА. 
Потпретседателите на АЛТЕРНАТИВА, за својата работа, одговараат пред Централното 
претседателство на АЛТЕРНАТИВА. 
Во отсуство на претседателот, еден од потпретседателите го заменува. 
Во отсуство на ова овластување (оставка, губење способност да дејствува, смрт), 
генералниот секретар го свикува Централното претседателство на седница, на којасе 
одредува којпотпретседател ќе ја води партијата до свикување на Конгресот.

ЦЕНТРАЛНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
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Му предлага на Централното претседателство кандидат за портпарол на партијата; 
Му предлага на Централното претседателство кандидат за директор на Политичка 

на Конгрес предлага листа на кандидати за членови на Централното собрание кои  
доаѓаат од ограноците, при што претседателот има право да додаде до 

го зголемува бројот на членови на Централното претседателство од 3 до 5, во 

му предлага на Централното претседателство формирање на посебни тела за 

останоци во и надвор од 

во согласност соЦентралното претседателство, го доставува  конечниот список на 
кандидати за пратеници одпартијата АЛТЕРНАТИВА до Собранието на Република 

ателството, од Централното 

по согласноста дадена од страна на Централното собрание, доставува конечна 
листа на кандидати на партијата АЛТЕРНАТИВАза сите други јавни и државни 

со согласност на Централното собрание,одлучува да влезе во предизборна или 

редот на членовите на 

Потпретседателите се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 

вараат пред Централното 

Во отсуство на ова овластување (оставка, губење способност да дејствува, смрт), 
ателство на седница, на којасе 

одредува којпотпретседател ќе ја води партијата до свикување на Конгресот. 



 

 

Централното претседателство е извршно и раководно тело на АЛТЕРНАТИВА.
Централното претседателство одржува 
Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на партијата. Седницата може да 
се одржи ако се присутни повеќе од половина членови од редовниот број членови на 
Претседателството,уредно поканети.
Состаноците може да се одржат и во формата ONLINE.
Претседателот на АЛТЕРНАТИВА е должен да свика седница на Претседателството акое 
тоа побараноод најмалку една третина(1/3) од членовите на Централното претседателство.   
Централното претседателство се состои од на
Одлуките наЦентралното претседателство се донесуваат со мнозинство гласови.
 
 

 
Централното претседателство се состои од:
 

- претседател; 
- потпретседатели; 
- генерален секретар; 
- претседател на Младински форум
- претседател/-ка на Форумот на жените
- директор на Политичка академија
- други членови избрани од Централното собрание.

 

 
Мандатот на членовите на Централното претседателство е 4 (четири) години.
Членовите на Централното претседателство ги избира Цен
на претседателот на партијата.
Начинот на избор на членовите на Претседателството се врши со тајно гласање, освен ако 
Централното собрание не одлучи поинаку.
Бројот и начинот на избор на членовите на Централното претседателст
деловникусвоен од Централното собрание.
 

10.1. Оперативно тело на Централното претседателство
 

 
Ова тело е составено од: претседател, потпретседател, генерален секретар и секретари на 
секретаријатите. 
За цел поефикасно функционирање, 
партијата за да се подготват состаноци, политички позиции или одредени документи.

 

Член 47 
 

Централното претседателство е извршно и раководно тело на АЛТЕРНАТИВА.
Централното претседателство одржува седници по потреба или барем еднаш месечно. 
Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на партијата. Седницата може да 
се одржи ако се присутни повеќе од половина членови од редовниот број членови на 
Претседателството,уредно поканети. 

те може да се одржат и во формата ONLINE. 
Претседателот на АЛТЕРНАТИВА е должен да свика седница на Претседателството акое 
тоа побараноод најмалку една третина(1/3) од членовите на Централното претседателство.   
Централното претседателство се состои од најмалку 15 (петнаесет) членови.
Одлуките наЦентралното претседателство се донесуваат со мнозинство гласови.

Член 48 

Централното претседателство се состои од: 

претседател на Младински форум; 
ка на Форумот на жените; 

директор на Политичка академија; 
други членови избрани од Централното собрание. 

Член 49 

Мандатот на членовите на Централното претседателство е 4 (четири) години.
Членовите на Централното претседателство ги избира Централното собрание по предлогот 
на претседателот на партијата. 
Начинот на избор на членовите на Претседателството се врши со тајно гласање, освен ако 
Централното собрание не одлучи поинаку. 
Бројот и начинот на избор на членовите на Централното претседателство се утврдува со 
деловникусвоен од Централното собрание. 

Оперативно тело на Централното претседателство 

Член 50 

Ова тело е составено од: претседател, потпретседател, генерален секретар и секретари на 

За цел поефикасно функционирање, може да се свика оперативно тело за работа на 
партијата за да се подготват состаноци, политички позиции или одредени документи.
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Централното претседателство е извршно и раководно тело на АЛТЕРНАТИВА. 
седници по потреба или барем еднаш месечно. 

Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на партијата. Седницата може да 
се одржи ако се присутни повеќе од половина членови од редовниот број членови на 

Претседателот на АЛТЕРНАТИВА е должен да свика седница на Претседателството акое 
тоа побараноод најмалку една третина(1/3) од членовите на Централното претседателство.    

јмалку 15 (петнаесет) членови. 
Одлуките наЦентралното претседателство се донесуваат со мнозинство гласови. 

Мандатот на членовите на Централното претседателство е 4 (четири) години. 
тралното собрание по предлогот 

Начинот на избор на членовите на Претседателството се врши со тајно гласање, освен ако 

во се утврдува со 

Ова тело е составено од: претседател, потпретседател, генерален секретар и секретари на 

може да се свика оперативно тело за работа на 
партијата за да се подготват состаноци, политички позиции или одредени документи. 



 

Ова  тело е должно да го информира Централното претседателство на наредната седница 
за сите одлуки/ставови донесени до одржување
 

10.2. Надлежности на Централното претседателство
 

Централнотопретседателство: 
 ги назначува и ги разрешува потпретседателите на АЛТЕРНАТИВА;
 го назначува и го разрешува генералниот секретар;
 одлучува за формирање и 
 одлучува за формирање и распуштање на секретаријатите за одредени прашања од 

АЛТЕРНАТИВА; 
 ги именува и ги разрешува членовите на секретаријатите на АЛТЕРНАТИВА;
 го именува и разрешува портпаролот на партијата
 го именува и разрешува директорот на Политичката академија
 констатира оставка од централните органи на партијата;
 ги спроведува и ги реализира изборите на Претседателството на огранокот;
 предлага конечна листа доЦентралното собрание за кандидати на локалните и 

парламентарните избори;
 предлага конечна листа доЦентралното собрание за кандидати за носители на 

државни функции; 
 ги управува сите финансиски средства и други средства на централно ниво;
 контролира со управувањето на средствата и на други нивоа на стру

АЛТЕРНАТИВА; 
 го одобрува конечниот финансиски извештај, одобрен од Централното собрание;
 интервенира во политиките на огранокот ако се тие блокирани за време на нивната 

работа; 
 одобрува и препорачува публикации за одредени потреби на 
 формира партиски комисии: комисија застатутарни прашања, дисциплинска 

комисија, итн.; 
 одлучува по предлогна претседателот за формирање посебни тела за одредени 

работи; 
 одлучува по предлогна претседателот на партијата за зголемувањена бројот на

членови на Централното претседателство;
 усвојува деловнициза органите и за партиските институции во рамките на својата 

надлежност; 
 врши и други работиопределени со Статутот и со деловникот.

 
 
 
 
 
 
 
11. ПОЛИТИЧКА АКАДЕМИЈА НА АЛТЕРНАТИВА
 

 
Ова  тело е должно да го информира Централното претседателство на наредната седница 
за сите одлуки/ставови донесени до одржувањето на седницата на Претседателството. 

Надлежности на Централното претседателство 

Член 51 
 

ги назначува и ги разрешува потпретседателите на АЛТЕРНАТИВА;
го назначува и го разрешува генералниот секретар; 
одлучува за формирање и распуштање на огранокот на АЛТЕРНАТИВА;
одлучува за формирање и распуштање на секретаријатите за одредени прашања од 

ги именува и ги разрешува членовите на секретаријатите на АЛТЕРНАТИВА;
го именува и разрешува портпаролот на партијата; 

нува и разрешува директорот на Политичката академија; 
констатира оставка од централните органи на партијата; 
ги спроведува и ги реализира изборите на Претседателството на огранокот;
предлага конечна листа доЦентралното собрание за кандидати на локалните и 
парламентарните избори; 
предлага конечна листа доЦентралното собрание за кандидати за носители на 

ги управува сите финансиски средства и други средства на централно ниво;
контролира со управувањето на средствата и на други нивоа на стру

го одобрува конечниот финансиски извештај, одобрен од Централното собрание;
интервенира во политиките на огранокот ако се тие блокирани за време на нивната 

одобрува и препорачува публикации за одредени потреби на АЛТЕРНАТИВА;
формира партиски комисии: комисија застатутарни прашања, дисциплинска 

одлучува по предлогна претседателот за формирање посебни тела за одредени 

одлучува по предлогна претседателот на партијата за зголемувањена бројот на
членови на Централното претседателство; 
усвојува деловнициза органите и за партиските институции во рамките на својата 

врши и други работиопределени со Статутот и со деловникот. 

ПОЛИТИЧКА АКАДЕМИЈА НА АЛТЕРНАТИВА 
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Ова  тело е должно да го информира Централното претседателство на наредната седница 
то на седницата на Претседателството.  

ги назначува и ги разрешува потпретседателите на АЛТЕРНАТИВА; 

распуштање на огранокот на АЛТЕРНАТИВА; 
одлучува за формирање и распуштање на секретаријатите за одредени прашања од 

ги именува и ги разрешува членовите на секретаријатите на АЛТЕРНАТИВА; 

ги спроведува и ги реализира изборите на Претседателството на огранокот; 
предлага конечна листа доЦентралното собрание за кандидати на локалните и на 

предлага конечна листа доЦентралното собрание за кандидати за носители на 

ги управува сите финансиски средства и други средства на централно ниво; 
контролира со управувањето на средствата и на други нивоа на структурите на 

го одобрува конечниот финансиски извештај, одобрен од Централното собрание; 
интервенира во политиките на огранокот ако се тие блокирани за време на нивната 

АЛТЕРНАТИВА; 
формира партиски комисии: комисија застатутарни прашања, дисциплинска 

одлучува по предлогна претседателот за формирање посебни тела за одредени 

одлучува по предлогна претседателот на партијата за зголемувањена бројот на 

усвојува деловнициза органите и за партиските институции во рамките на својата 



 

Политичката академија е орган за обучување и стратегија на партијата. Политичката 
академија е задолжена да ги оспособува партиските активисти со основите познавања на 
политиката, да ги запознае со теориските основи на политиката и поимите на 
демократијата. Таа ги подготвува нив за извршување на јавни позиции во државната и 
јавната администрација, но и за управување со политичките кампањи и за начинот на 
реализација на политичката програма на партијата „Алтернатива“. 
Примарна активност на Политичката академија е организ
и градење на стратешки политики за дејствување на партијата на сите нивоа. Таа 
учествува во подготовка на нормативно
е Статутот, Политичката платформа, Политичката програма, прав
и разни партиски стратегии.  
Политичката академија има и консултативна функција на партијата. Таа расправа и 
анализира значајни теми и сугерира одредени ставови. Ако одредени ставови на 
Политичката академијаза значајни прашања не с
претседателство на партијата, тогаш претседателот на партијата одлучува  за надминување 
на тие несогласувања.  
Директорот на Политичката академија треба да биде лице кој е докажан во академската 
работа. Директорот на Политичката академија го предложува претседателот на партијата и 
тој се избира со мнозинство гласови во Централното претседателство. 
Бројот на членови на Политичката академија го одредува директорот на Академијата во 
консултација со претседателот на партијата.
претседателот на партијата, во соработка со директорот на Академијата, додека за 
одредени прашања, кои ги третира Академијата, тие (претседателот и директорот) може да 
свикаат на состанок и други членови на партијата, 
Академијата. 
Членовите на Академијата задолжително треба да бидат и членови на партијата 
Алтернатива.  
Политичката академија, за својата работа, подготвува правилник.
 

Зонски совет е консултативен орган, кој во координација со ограноците од зоната, 
претседателот на партијата, како и други високи партиски функционери, предлага 
политички одлуки кои се однесуваат на зоната на соодветната изборна единица. 
Членови на Зонскиот совет по автоматизам се: претседателите на ограноците од зоната на 
соодветната изборна единица, членовите на Централното претседателство од зоната на 
соодветната изборна единица, претставници од Централното претседателство, како и 
претседателот на партијата. Бројот на членови на Зонскиот совет зависи од бројот на 
ограноците и членовите од зоната на соодветната изборна единица во Централното 
претседателство. 
 
 
12. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
 

 
Член 52 

 
кадемија е орган за обучување и стратегија на партијата. Политичката 

академија е задолжена да ги оспособува партиските активисти со основите познавања на 
политиката, да ги запознае со теориските основи на политиката и поимите на 

твува нив за извршување на јавни позиции во државната и 
јавната администрација, но и за управување со политичките кампањи и за начинот на 
реализација на политичката програма на партијата „Алтернатива“.  
Примарна активност на Политичката академија е организирање на академски активности 
и градење на стратешки политики за дејствување на партијата на сите нивоа. Таа 
учествува во подготовка на нормативно-правните акти и политики на партијата, како што 
е Статутот, Политичката платформа, Политичката програма, правилниците за работа, како 

Политичката академија има и консултативна функција на партијата. Таа расправа и 
анализира значајни теми и сугерира одредени ставови. Ако одредени ставови на 
Политичката академијаза значајни прашања не се совпаѓаат со тие од Централното 
претседателство на партијата, тогаш претседателот на партијата одлучува  за надминување 

Директорот на Политичката академија треба да биде лице кој е докажан во академската 
ичката академија го предложува претседателот на партијата и 

тој се избира со мнозинство гласови во Централното претседателство.  
Бројот на членови на Политичката академија го одредува директорот на Академијата во 
консултација со претседателот на партијата. Членовите на Академијата ги предлага 
претседателот на партијата, во соработка со директорот на Академијата, додека за 
одредени прашања, кои ги третира Академијата, тие (претседателот и директорот) може да 
свикаат на состанок и други членови на партијата, кои не се избрани членови на 

Членовите на Академијата задолжително треба да бидат и членови на партијата 

Политичката академија, за својата работа, подготвува правилник. 

Член 52-a 
 

Зонски совет е консултативен орган, кој во координација со ограноците од зоната, 
претседателот на партијата, како и други високи партиски функционери, предлага 
политички одлуки кои се однесуваат на зоната на соодветната изборна единица. 

т совет по автоматизам се: претседателите на ограноците од зоната на 
соодветната изборна единица, членовите на Централното претседателство од зоната на 
соодветната изборна единица, претставници од Централното претседателство, како и 

ата. Бројот на членови на Зонскиот совет зависи од бројот на 
ограноците и членовите од зоната на соодветната изборна единица во Централното 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 
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кадемија е орган за обучување и стратегија на партијата. Политичката 
академија е задолжена да ги оспособува партиските активисти со основите познавања на 
политиката, да ги запознае со теориските основи на политиката и поимите на 

твува нив за извршување на јавни позиции во државната и 
јавната администрација, но и за управување со политичките кампањи и за начинот на 

ирање на академски активности 
и градење на стратешки политики за дејствување на партијата на сите нивоа. Таа 

правните акти и политики на партијата, како што 
илниците за работа, како 

Политичката академија има и консултативна функција на партијата. Таа расправа и 
анализира значајни теми и сугерира одредени ставови. Ако одредени ставови на 

е совпаѓаат со тие од Централното 
претседателство на партијата, тогаш претседателот на партијата одлучува  за надминување 

Директорот на Политичката академија треба да биде лице кој е докажан во академската 
ичката академија го предложува претседателот на партијата и 

Бројот на членови на Политичката академија го одредува директорот на Академијата во 
Членовите на Академијата ги предлага 

претседателот на партијата, во соработка со директорот на Академијата, додека за 
одредени прашања, кои ги третира Академијата, тие (претседателот и директорот) може да 

кои не се избрани членови на 

Членовите на Академијата задолжително треба да бидат и членови на партијата 

Зонски совет е консултативен орган, кој во координација со ограноците од зоната, 
претседателот на партијата, како и други високи партиски функционери, предлага 
политички одлуки кои се однесуваат на зоната на соодветната изборна единица.  

т совет по автоматизам се: претседателите на ограноците од зоната на 
соодветната изборна единица, членовите на Централното претседателство од зоната на 
соодветната изборна единица, претставници од Централното претседателство, како и 

ата. Бројот на членови на Зонскиот совет зависи од бројот на 
ограноците и членовите од зоната на соодветната изборна единица во Централното 



 

 
Генералниот секретар го организира секојдневното функционирање на па
одговара за тоа. Тој раководи со администрацијата на АЛТЕРНАТИВА и е највисок 
административен службеник на АЛТЕРНАТИВА.
Генералниот секретар се предлага од Претседателот, асе избира и се разрешува со 
мнозинството гласови од вкупниот број членови 
АЛТЕРНАТИВА. 
Генералниот секретар се избира од редовите на Централното претседателство на 
партијата. 
Кандидатот за генерален секретар го предложуваат членовите на Централното 
претседателство.  
Генералниот секретар ја следи
(шест) месеци го известува Централното претседателство за финансиската состојба на 
АЛТЕРНАТИВА. 
 

 
12.1. Надлежности на генералниот секретар 

 

 
Генералниот секретар: 

- организира и раководи со 
- ја организира и се грижи за функционирањето на администрацијата;
- ја организира и раководи со документацијата на АЛТЕРНАТИВА;
- се грижи за спроведување на одлуките на претседателот, на Централното 

собрание, на Централното 
- ги подготвува и се грижи за непречено одвивање на средбите на органите на 

АЛТЕРНАТИВА и им помага на претседателите на органите на партијата во 
свикување состаноци и организација на работата; 

- одржува редовни контакти
- врши и други работи кои му се доверени од страна на Централното 

претседателство, односно од претседателот на партијата.
 

 
13. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

 
Финансиските извори на АЛТЕРНАТИВА се состојат од членарини, грантови од 
на државата за политички партии, донациии подароци, како и од кој било друг извор на 
финасирање во согласност со Законот за финансирање на политичките партии.
Сите извори и, воопшто, начинот на финансирање на АЛТЕРНАТИВА се јавни и 
транспарентни. 
Крајниот финансиски извештај на АЛТЕРНАТИВА се одобрува од Централното собрание.

 
Член 53 

Генералниот секретар го организира секојдневното функционирање на па
одговара за тоа. Тој раководи со администрацијата на АЛТЕРНАТИВА и е највисок 
административен службеник на АЛТЕРНАТИВА. 
Генералниот секретар се предлага од Претседателот, асе избира и се разрешува со 
мнозинството гласови од вкупниот број членови на Централното претседателство на 

Генералниот секретар се избира од редовите на Централното претседателство на 

Кандидатот за генерален секретар го предложуваат членовите на Централното 

Генералниот секретар ја следи буџетската администрација на АЛТЕРНАТИВА и секои 6 
(шест) месеци го известува Централното претседателство за финансиската состојба на 

12.1. Надлежности на генералниот секретар  

Член 54 

 
организира и раководи со централното седиште на АЛТЕРНАТИВА;
ја организира и се грижи за функционирањето на администрацијата;
ја организира и раководи со документацијата на АЛТЕРНАТИВА;
се грижи за спроведување на одлуките на претседателот, на Централното 
собрание, на Централното претседателство и на секретаријатите; 
ги подготвува и се грижи за непречено одвивање на средбите на органите на 
АЛТЕРНАТИВА и им помага на претседателите на органите на партијата во 
свикување состаноци и организација на работата;  
одржува редовни контакти со Централната изборна комисија; 
врши и други работи кои му се доверени од страна на Централното 
претседателство, односно од претседателот на партијата. 

Член 55 

Финансиските извори на АЛТЕРНАТИВА се состојат од членарини, грантови од 
на државата за политички партии, донациии подароци, како и од кој било друг извор на 
финасирање во согласност со Законот за финансирање на политичките партии.
Сите извори и, воопшто, начинот на финансирање на АЛТЕРНАТИВА се јавни и 

рајниот финансиски извештај на АЛТЕРНАТИВА се одобрува од Централното собрание.
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Генералниот секретар го организира секојдневното функционирање на партијата и 
одговара за тоа. Тој раководи со администрацијата на АЛТЕРНАТИВА и е највисок 

Генералниот секретар се предлага од Претседателот, асе избира и се разрешува со 
на Централното претседателство на 

Генералниот секретар се избира од редовите на Централното претседателство на 

Кандидатот за генерален секретар го предложуваат членовите на Централното 

буџетската администрација на АЛТЕРНАТИВА и секои 6 
(шест) месеци го известува Централното претседателство за финансиската состојба на 

централното седиште на АЛТЕРНАТИВА; 
ја организира и се грижи за функционирањето на администрацијата; 
ја организира и раководи со документацијата на АЛТЕРНАТИВА; 
се грижи за спроведување на одлуките на претседателот, на Централното 

претседателство и на секретаријатите;  
ги подготвува и се грижи за непречено одвивање на средбите на органите на 
АЛТЕРНАТИВА и им помага на претседателите на органите на партијата во 

со Централната изборна комисија;  
врши и други работи кои му се доверени од страна на Централното 

Финансиските извори на АЛТЕРНАТИВА се состојат од членарини, грантови од буџетот 
на државата за политички партии, донациии подароци, како и од кој било друг извор на 
финасирање во согласност со Законот за финансирање на политичките партии. 
Сите извори и, воопшто, начинот на финансирање на АЛТЕРНАТИВА се јавни и 

рајниот финансиски извештај на АЛТЕРНАТИВА се одобрува од Централното собрание. 



 

Надлежен за контрола на финансиите на АЛТЕРНАТИВА е генералниот секретар,во 
согласност со овој Статут.  
Собирањето и администрирањето на квотите на придонесите се прави во согл
внатрешниот деловник, којшто го одобрува Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА.
 

 
АЛТЕРНАТИВА се финансира од:

- членството на АЛТЕРНАТИВА;
- Буџетот на Република Северна Македонија, според законските правила кои важат 

за сите политички субјекти;
- донации од различни донатори;
- различни грантови; 
- различни спонзори; 
- подароци; 
- други профитабилни средства според законските одредби за финансирање на 

политичките партии. 
 

 
14. ФОРУМОТ НА ЖЕНИТЕ И МЛАДИНСКИ ФОРУМ

 
Во рамките на органите на АЛТЕРНАТИВА, функционираат и Форумот на жените и 
Младинскиот форум, кои имаат за цел да ги промовираат идеите, вредностите и визијата 
на АЛТЕРНАТИВА во oпштествените групи каде што дејствуваат, со цел за реализација 
на нивните политички, образовни, културн
Форумот на жените и Младинскиот форум избираат претседател/
членовите на нивните форуми. 
Начинот на избор и внатрешнатаорганизација на ФЖ и МФ на АЛТЕРНАТИВА се 
регулира со посебен деловник за секој 
собрание наАЛТЕРНАТИВА. 
АЛТЕРНАТИВА се залага учеството на жените во партиските органи да биде најмалку 
30%. 
 

 
 

15. ПРАТЕНИЧКА ГРУПА И НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ
 

 
Народните избраници (пратениците) на АЛТЕРНАТИВА во Пар
Македонија се организираатво пратеничка група. 

 
Надлежен за контрола на финансиите на АЛТЕРНАТИВА е генералниот секретар,во 

Собирањето и администрирањето на квотите на придонесите се прави во согл
внатрешниот деловник, којшто го одобрува Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА.

 
Член 56 

АЛТЕРНАТИВА се финансира од: 
членството на АЛТЕРНАТИВА; 
Буџетот на Република Северна Македонија, според законските правила кои важат 

субјекти; 
донации од различни донатори; 

други профитабилни средства според законските одредби за финансирање на 

ФОРУМОТ НА ЖЕНИТЕ И МЛАДИНСКИ ФОРУМ 
 

Член 57 
 

АЛТЕРНАТИВА, функционираат и Форумот на жените и 
Младинскиот форум, кои имаат за цел да ги промовираат идеите, вредностите и визијата 
на АЛТЕРНАТИВА во oпштествените групи каде што дејствуваат, со цел за реализација 
на нивните политички, образовни, културни, спортски и професионални интереси.
Форумот на жените и Младинскиот форум избираат претседател/-ка од редовите на 
членовите на нивните форуми.  
Начинот на избор и внатрешнатаорганизација на ФЖ и МФ на АЛТЕРНАТИВА се 
регулира со посебен деловник за секој форум, коиштосе одобруваат од Централното 

 
АЛТЕРНАТИВА се залага учеството на жените во партиските органи да биде најмалку 

ПРАТЕНИЧКА ГРУПА И НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ 

Член 58 

Народните избраници (пратениците) на АЛТЕРНАТИВА во Парламентот на Северна 
Македонија се организираатво пратеничка група.  
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Надлежен за контрола на финансиите на АЛТЕРНАТИВА е генералниот секретар,во 

Собирањето и администрирањето на квотите на придонесите се прави во согласност со 
внатрешниот деловник, којшто го одобрува Централното собрание на АЛТЕРНАТИВА. 

Буџетот на Република Северна Македонија, според законските правила кои важат 

други профитабилни средства според законските одредби за финансирање на 

АЛТЕРНАТИВА, функционираат и Форумот на жените и 
Младинскиот форум, кои имаат за цел да ги промовираат идеите, вредностите и визијата 
на АЛТЕРНАТИВА во oпштествените групи каде што дејствуваат, со цел за реализација 

и, спортски и професионални интереси. 
ка од редовите на 

Начинот на избор и внатрешнатаорганизација на ФЖ и МФ на АЛТЕРНАТИВА се 
форум, коиштосе одобруваат од Централното 

АЛТЕРНАТИВА се залага учеството на жените во партиските органи да биде најмалку 

ламентот на Северна 



 

Членовите на пратеничката група ги претставуваат и ги бранат политиките на 
АЛТЕРНАТИВА во Парламентот, во институциите и на други форуми. 
Пратеничката група,по претходни консултации со Це
претседателство,назначува координаторна групата.
Пратеничката група, за важни политички одлуки/ставови, се консултира со 
Претседателството и со претседателот на АЛТЕРНАТИВА. Оваа група одлучува за 
поделба на нејзините членови во различните парлам
На локално, односно општинско ниво, советниците на АЛТЕРНАТИВА се организираат 
како група на советници. Групата на општински советници зазема политички ставови и 
одлуки врз основа на консултацијата со Претседателството на огранокот на 
АЛТЕРНАТИВА. 
За подетален начин на функционирањето и организација, пратеничката група може да 
усвои својправилник. 
 
16. ДРУГИ ОРГАНИ – СЕКРЕТАРИЈАТИ 
 
 

 
Другите органи на АЛТЕРНАТИВА се:

- Секретаријат за одделенија.
- Секретаријат за стратешки политики;
- Секретаријат за човечки ресурси и лобирање;
- Организациски секретаријат;
- Секретаријат за односи со јавноста

Секретаријатите во внатрешната организација ќе имаат одделенија за одредени прашања, 
чија работа ќе биде опишана со посебенделовник.

 
16.1.Секретаријат за одделенија

Овој Секретаријат ја следи работата на државните органи според соодветните сектори, 
собира потребни информации, прави подготовка на материјали и предлага политика на 
партијата во однос со овие органи.
Овој Секретаријат се состои од специјалисти и експерти во различни области, кои 
дејствуваат внатре во секретаријатотспоред сопствените професии. 
Активноста, начинот на внатрешно организирање, како и правата и обврските на 
Секретаријатот за одделенија, се 
претседателство. 
 

16.2.Секретаријат за стратешки политики
 

Секретаријатот за стратешки политики ја составува стратегијата за политичко дејствување 
на краток, среден и долг рок на АЛТЕРНАТИВА.

 
Членовите на пратеничката група ги претставуваат и ги бранат политиките на 
АЛТЕРНАТИВА во Парламентот, во институциите и на други форуми.  
Пратеничката група,по претходни консултации со Це
претседателство,назначува координаторна групата. 
Пратеничката група, за важни политички одлуки/ставови, се консултира со 
Претседателството и со претседателот на АЛТЕРНАТИВА. Оваа група одлучува за 
поделба на нејзините членови во различните парламентарни комисии. 
На локално, односно општинско ниво, советниците на АЛТЕРНАТИВА се организираат 
како група на советници. Групата на општински советници зазема политички ставови и 
одлуки врз основа на консултацијата со Претседателството на огранокот на 

За подетален начин на функционирањето и организација, пратеничката група може да 

СЕКРЕТАРИЈАТИ  

Член 59  

Другите органи на АЛТЕРНАТИВА се: 
Секретаријат за одделенија. 
Секретаријат за стратешки политики; 
Секретаријат за човечки ресурси и лобирање; 
Организациски секретаријат; 
Секретаријат за односи со јавноста 

Секретаријатите во внатрешната организација ќе имаат одделенија за одредени прашања, 
чија работа ќе биде опишана со посебенделовник. 

одделенија 
 

Член 60  
Овој Секретаријат ја следи работата на државните органи според соодветните сектори, 
собира потребни информации, прави подготовка на материјали и предлага политика на 
партијата во однос со овие органи. 
Овој Секретаријат се состои од специјалисти и експерти во различни области, кои 
дејствуваат внатре во секретаријатотспоред сопствените професии.  
Активноста, начинот на внатрешно организирање, како и правата и обврските на 
Секретаријатот за одделенија, се одредува со деловник одобрен од Централното 

Секретаријат за стратешки политики 

Член 61 
Секретаријатот за стратешки политики ја составува стратегијата за политичко дејствување 
на краток, среден и долг рок на АЛТЕРНАТИВА. 
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Членовите на пратеничката група ги претставуваат и ги бранат политиките на 

Пратеничката група,по претходни консултации со Централното 

Пратеничката група, за важни политички одлуки/ставови, се консултира со 
Претседателството и со претседателот на АЛТЕРНАТИВА. Оваа група одлучува за 

На локално, односно општинско ниво, советниците на АЛТЕРНАТИВА се организираат 
како група на советници. Групата на општински советници зазема политички ставови и 
одлуки врз основа на консултацијата со Претседателството на огранокот на 

За подетален начин на функционирањето и организација, пратеничката група може да 

Секретаријатите во внатрешната организација ќе имаат одделенија за одредени прашања, 

Овој Секретаријат ја следи работата на државните органи според соодветните сектори, 
собира потребни информации, прави подготовка на материјали и предлага политика на 

Овој Секретаријат се состои од специјалисти и експерти во различни области, кои 

Активноста, начинот на внатрешно организирање, како и правата и обврските на 
одредува со деловник одобрен од Централното 

Секретаријатот за стратешки политики ја составува стратегијата за политичко дејствување 



 

Секретаријатот за стратешки политики ја комплетира и ја следи работата на 
организирањето и стратегијата на изборите на АЛТЕРНАТИВА.
Овој Секретаријат се состои од специјалисти и експерти во различни области, кои 
дејствуваат внатре во секретаријатотспоред сопствените профес
Ја одредува стратегијата на партнерите и соработниците, со сестрински организации, 
патишта и средства кои ги следи АЛТЕРНАТИВА.
Подготвува годишни планови, кои се задолжителни за сите секретаријати на партијата и 
други структури, за кои одлучува и Цен
Подготвува политички материјали за внатрешна и јавна употреба на партијата.
Овој секретаријат е одговорен и за програмските прашања и статутни одредби на 
АЛТЕРНАТИВА. 
Овој секретаријат од своите редови избира секрет
политики.  
Секретарот на Секретаријатот за стратешки политики го претставува Секретаријатот во 
сите органи на партијата. 
За активноста, организацискиот начин, како и правата и обврските на Секретаријатот за 
стратешки политики, Централното претседателство го одобрува деловникот за работа.
 
16.3. Секретаријат за човечки ресурси и лобирање
 

 
Овој Секретаријат е филтер прекукојшто поминува еден дел од членството на 
АЛТЕРНАТИВА, како и информацијата за човечки ресурси, 
посебен, влијателен капацитет и со важност во општеството.
Овој Секретаријат има за цел да ја управува кадровската политика внатре во 
АЛТЕРНАТИВА. 
Од своитередови избира секретар.
Секретарот на Секретаријатот за човечки ресурси и л
Секретаријатот во сите органи на партијата.
Оваа категорија на членство не поминува преку локални организациски структури на 
АЛТЕРНАТИВА, но тие се зачленуваат директно во овој Секретаријат. Овие лица се 
предложуваат од информациите 
За активноста, организацискиот начин, како и правата и обврските на Секретаријатот, 
Централното претседателство го донесува деловникот за работа.
 
16.4. Организациски секретаријат 
 

 
Организацискиот секретаријат, во координација со генералниот секретар, се занимава со 
организацијата на АЛТЕРНАТИВА на централно и на  локално ниво, во согласност со 
Статутот и правилникот на АЛТЕРНАТИВА.
Оганизацискиот секретаријат од своите редови избира секретар.
Организацискиот секретар, за својата работа, составува деловник којшто го доставува за 
одобрување до Централното претседателство.

 
стратешки политики ја комплетира и ја следи работата на 

организирањето и стратегијата на изборите на АЛТЕРНАТИВА. 
Овој Секретаријат се состои од специјалисти и експерти во различни области, кои 
дејствуваат внатре во секретаријатотспоред сопствените професии.  
Ја одредува стратегијата на партнерите и соработниците, со сестрински организации, 
патишта и средства кои ги следи АЛТЕРНАТИВА. 
Подготвува годишни планови, кои се задолжителни за сите секретаријати на партијата и 
други структури, за кои одлучува и Централното претседателство на АЛТЕРНАТИВА.
Подготвува политички материјали за внатрешна и јавна употреба на партијата.
Овој секретаријат е одговорен и за програмските прашања и статутни одредби на 

Овој секретаријат од своите редови избира секретар на Секретаријатот за стратешки 

Секретарот на Секретаријатот за стратешки политики го претставува Секретаријатот во 

За активноста, организацискиот начин, како и правата и обврските на Секретаријатот за 
ики, Централното претседателство го одобрува деловникот за работа.

16.3. Секретаријат за човечки ресурси и лобирање 

Член 62 

Овој Секретаријат е филтер прекукојшто поминува еден дел од членството на 
АЛТЕРНАТИВА, како и информацијата за човечки ресурси, засновајќи се врзлица со 
посебен, влијателен капацитет и со важност во општеството. 
Овој Секретаријат има за цел да ја управува кадровската политика внатре во 

Од своитередови избира секретар. 
Секретарот на Секретаријатот за човечки ресурси и лобирање го претставува 
Секретаријатот во сите органи на партијата. 
Оваа категорија на членство не поминува преку локални организациски структури на 
АЛТЕРНАТИВА, но тие се зачленуваат директно во овој Секретаријат. Овие лица се 
предложуваат од информациите за човечки ресурси содржани во Секретаријатот.
За активноста, организацискиот начин, како и правата и обврските на Секретаријатот, 
Централното претседателство го донесува деловникот за работа. 

16.4. Организациски секретаријат  

Член 63 

кретаријат, во координација со генералниот секретар, се занимава со 
организацијата на АЛТЕРНАТИВА на централно и на  локално ниво, во согласност со 
Статутот и правилникот на АЛТЕРНАТИВА. 
Оганизацискиот секретаријат од своите редови избира секретар. 
Организацискиот секретар, за својата работа, составува деловник којшто го доставува за 
одобрување до Централното претседателство. 
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стратешки политики ја комплетира и ја следи работата на 

Овој Секретаријат се состои од специјалисти и експерти во различни области, кои 

Ја одредува стратегијата на партнерите и соработниците, со сестрински организации, 

Подготвува годишни планови, кои се задолжителни за сите секретаријати на партијата и 
тралното претседателство на АЛТЕРНАТИВА. 

Подготвува политички материјали за внатрешна и јавна употреба на партијата. 
Овој секретаријат е одговорен и за програмските прашања и статутни одредби на 

ар на Секретаријатот за стратешки 

Секретарот на Секретаријатот за стратешки политики го претставува Секретаријатот во 

За активноста, организацискиот начин, како и правата и обврските на Секретаријатот за 
ики, Централното претседателство го одобрува деловникот за работа. 

Овој Секретаријат е филтер прекукојшто поминува еден дел од членството на 
засновајќи се врзлица со 

Овој Секретаријат има за цел да ја управува кадровската политика внатре во 

обирање го претставува 

Оваа категорија на членство не поминува преку локални организациски структури на 
АЛТЕРНАТИВА, но тие се зачленуваат директно во овој Секретаријат. Овие лица се 

за човечки ресурси содржани во Секретаријатот. 
За активноста, организацискиот начин, како и правата и обврските на Секретаријатот, 

кретаријат, во координација со генералниот секретар, се занимава со 
организацијата на АЛТЕРНАТИВА на централно и на  локално ниво, во согласност со 

Организацискиот секретар, за својата работа, составува деловник којшто го доставува за 



 

 
16.5. Секретаријат за односи со јавноста
 

 
Секретаријатот за односи со јавностаго дефинира угледот и начинот на прет
напартијата АЛТЕРНАТИВА во јавноста.
Предлага планови од медиумски карактер и одлучува за маркетиншкиот пристап на 
партијата пределекторатот и во текот на изборната кампања.
Овој Секретаријат, од своите редови, избира секретар.
Секретаријатот, во консултација со претседателот на партијата, одлучува за контакти со 
пишаните и со електронските медиуми.
Одлучува за соработка со различни медиумски институции и со нив комуницира врз 
основа на консултации и претходно овластување од Централното претседате
односно од претседателот. 
Овој Секретаријат се грижи и реализира електронска презентација на АЛТЕРНАТИВА.
 
 
17. ИСТРАЖУВАЧКО-АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТАР 

 
 

Со цел изградба на една политичка платформа, како и зголемување на квалитетните, 
квалификациските и структурните дебати, Централното претседателство основа 
Истражувачко-аналитички центар,како внатрешен орган наАЛТЕРНАТИВА.
 
Работата на Истражувачко-аналитичкиотцентар е поделена на два дела:

 
 Оперативен дел, којшто е дел одсекојдневните истражувања на п

обработка на потребните податоци за партијата, ги планира идните активности, 
како и другите дејства штосе поврзани со функционирањето на соодветните 
политики на партијата, вклучувајќи ги и оперативните трошоци за одржување на 
Истражувачко-аналитичкиот центар и

 
 Проектен дел, којшто се придружува конорганизацијата на активностите 

штовклучуваат организација на јавни дебати, семинари, работилници, анкети за 
јавно мислење, објавување на студии и истражувања, оценување на политиките, 
следење на развојот и на општествените процеси во Република Северна 
Македонија, меѓупартиските релации и меѓународните активности, како и други 
активности во областа на истражувачките и аналитичките активности.

 
За внатрешнатаорганизација на Истражувачко
претседателство донесува деловник за работа.
 
 
 

 

16.5. Секретаријат за односи со јавноста 

Член 64  

Секретаријатот за односи со јавностаго дефинира угледот и начинот на прет
напартијата АЛТЕРНАТИВА во јавноста. 
Предлага планови од медиумски карактер и одлучува за маркетиншкиот пристап на 
партијата пределекторатот и во текот на изборната кампања. 
Овој Секретаријат, од своите редови, избира секретар. 

консултација со претседателот на партијата, одлучува за контакти со 
пишаните и со електронските медиуми. 
Одлучува за соработка со различни медиумски институции и со нив комуницира врз 
основа на консултации и претходно овластување од Централното претседате

Овој Секретаријат се грижи и реализира електронска презентација на АЛТЕРНАТИВА.

АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТАР  

Член 65  
Со цел изградба на една политичка платформа, како и зголемување на квалитетните, 

и структурните дебати, Централното претседателство основа 
аналитички центар,како внатрешен орган наАЛТЕРНАТИВА.

аналитичкиотцентар е поделена на два дела: 

Оперативен дел, којшто е дел одсекојдневните истражувања на п
обработка на потребните податоци за партијата, ги планира идните активности, 
како и другите дејства штосе поврзани со функционирањето на соодветните 
политики на партијата, вклучувајќи ги и оперативните трошоци за одржување на 

налитичкиот центар и 

Проектен дел, којшто се придружува конорганизацијата на активностите 
штовклучуваат организација на јавни дебати, семинари, работилници, анкети за 
јавно мислење, објавување на студии и истражувања, оценување на политиките, 

азвојот и на општествените процеси во Република Северна 
Македонија, меѓупартиските релации и меѓународните активности, како и други 
активности во областа на истражувачките и аналитичките активности.

За внатрешнатаорганизација на Истражувачко-аналитичкиот центар, Централното 
претседателство донесува деловник за работа. 
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Секретаријатот за односи со јавностаго дефинира угледот и начинот на претставување 

Предлага планови од медиумски карактер и одлучува за маркетиншкиот пристап на 

консултација со претседателот на партијата, одлучува за контакти со 

Одлучува за соработка со различни медиумски институции и со нив комуницира врз 
основа на консултации и претходно овластување од Централното претседателство, 

Овој Секретаријат се грижи и реализира електронска презентација на АЛТЕРНАТИВА. 

Со цел изградба на една политичка платформа, како и зголемување на квалитетните, 
и структурните дебати, Централното претседателство основа 

аналитички центар,како внатрешен орган наАЛТЕРНАТИВА. 

Оперативен дел, којшто е дел одсекојдневните истражувања на партијата, прави 
обработка на потребните податоци за партијата, ги планира идните активности, 
како и другите дејства штосе поврзани со функционирањето на соодветните 
политики на партијата, вклучувајќи ги и оперативните трошоци за одржување на 

Проектен дел, којшто се придружува конорганизацијата на активностите 
штовклучуваат организација на јавни дебати, семинари, работилници, анкети за 
јавно мислење, објавување на студии и истражувања, оценување на политиките, 

азвојот и на општествените процеси во Република Северна 
Македонија, меѓупартиските релации и меѓународните активности, како и други 
активности во областа на истражувачките и аналитичките активности. 

центар, Централното 



 

18. ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА ПАРТИЈАТА
 

Престанокот на работа напартијата се случува кога таа се брише од Судскиот регистар:
- кога партијата ќе достави барање за бришење од Судскиот
- врз основа на правосилна одлука донесена од надлежниот суд за бришење на 

политичката партија од Судскиот регистар;
- кога ѝ се забранува делувањето со правосилна одлука во согласност со законот за 

политички партии; 
- кога Централното собрание на парт

политичка партија; 
- кога бројот на членови на партијата паѓа под минималниот број определен за 

нејзиното основање; 
- кога Уставниот суд на Република Северна Македонија ќе констатира дека Статутот 

или Програматана партијата не е во согласностсо Уставот.
 

Во случај на престанок на работа на партијата, Централното собрание одлучува за начинот 
на распределба на средствата и имотот на партијата АЛТЕРНАТИВА.
 
 
 
19. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Секој деловник, одлука, препорака или друг акт одобрен од органите на партијата 
АЛТЕРНАТИВА не треба да е во спротивност со овој Статут.

 
За спорни статутарни прашања, автентична интерпретација дава Статутарната комисија на 
партијата. За измени и дополнувања на Статутот 
собрание со мнозинство од гласовите на Собранието, по претходно дадено мислење од 
страна на Статутарната комисија на партијата.

 
Овој Статут влегува во сила на денот на одобрувањето од страна на Основачкото со
на партијата АЛТЕРНАТИВА.

(Член 23 од Измена и дополнување на Статутот на партијата „АЛТЕРНАТИВА“)
СеовластуваСтатутарнатакомисијанапартијатадагосоставипрочистениоттекстнаСтатутотн
апартијата „АЛТЕРНАТИВА“.

 
ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА ПАРТИЈАТА 

Член 66 
Престанокот на работа напартијата се случува кога таа се брише од Судскиот регистар:

кога партијата ќе достави барање за бришење од Судскиотрегистар; 
врз основа на правосилна одлука донесена од надлежниот суд за бришење на 
политичката партија од Судскиот регистар; 

се забранува делувањето со правосилна одлука во согласност со законот за 

кога Централното собрание на партијата донесува одлука да се спои со друга 

кога бројот на членови на партијата паѓа под минималниот број определен за 

кога Уставниот суд на Република Северна Македонија ќе констатира дека Статутот 
ијата не е во согласностсо Уставот. 

 
Член 67 

Во случај на престанок на работа на партијата, Централното собрание одлучува за начинот 
на распределба на средствата и имотот на партијата АЛТЕРНАТИВА. 

 
Член 68 

препорака или друг акт одобрен од органите на партијата 
АЛТЕРНАТИВА не треба да е во спротивност со овој Статут. 

 
Член 69 

За спорни статутарни прашања, автентична интерпретација дава Статутарната комисија на 
партијата. За измени и дополнувања на Статутот и на Програмата, одлучува Централното 
собрание со мнозинство од гласовите на Собранието, по претходно дадено мислење од 
страна на Статутарната комисија на партијата. 

 
Член 70 

Овој Статут влегува во сила на денот на одобрувањето од страна на Основачкото со
на партијата АЛТЕРНАТИВА. 

 
Член 71 

Член 23 од Измена и дополнување на Статутот на партијата „АЛТЕРНАТИВА“)
СеовластуваСтатутарнатакомисијанапартијатадагосоставипрочистениоттекстнаСтатутотн
апартијата „АЛТЕРНАТИВА“. 
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Престанокот на работа напартијата се случува кога таа се брише од Судскиот регистар: 
 

врз основа на правосилна одлука донесена од надлежниот суд за бришење на 

се забранува делувањето со правосилна одлука во согласност со законот за 

ијата донесува одлука да се спои со друга 

кога бројот на членови на партијата паѓа под минималниот број определен за 

кога Уставниот суд на Република Северна Македонија ќе констатира дека Статутот 

Во случај на престанок на работа на партијата, Централното собрание одлучува за начинот 

препорака или друг акт одобрен од органите на партијата 

За спорни статутарни прашања, автентична интерпретација дава Статутарната комисија на 
и на Програмата, одлучува Централното 

собрание со мнозинство од гласовите на Собранието, по претходно дадено мислење од 

Овој Статут влегува во сила на денот на одобрувањето од страна на Основачкото собрание 

Член 23 од Измена и дополнување на Статутот на партијата „АЛТЕРНАТИВА“) 
СеовластуваСтатутарнатакомисијанапартијатадагосоставипрочистениоттекстнаСтатутотн



 

(Член 24 од Измена и дополнување на Статутот на партијата „АЛТЕРНАТИВА“)
Овиеизмени и 
дополонувањастапуваатвосилаодденотнаусвојувањетоодЦентралнотособраниенапартијата 
„АЛТЕРНАТИВА“. 
 
 
 
 
Тетово, 
09.03.2021 

                                                             
   

    _________________________

 
 

Член 72 
дополнување на Статутот на партијата „АЛТЕРНАТИВА“)

Овиеизмени и 
дополонувањастапуваатвосилаодденотнаусвојувањетоодЦентралнотособраниенапартијата 

                                                             Претседател на партијата АЛТЕРНАТИВА
    М-рАфрим Гаши

_________________________ 
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дополнување на Статутот на партијата „АЛТЕРНАТИВА“) 
Овиеизмени и 
дополонувањастапуваатвосилаодденотнаусвојувањетоодЦентралнотособраниенапартијата 

на партијата АЛТЕРНАТИВА 
рАфрим Гаши 

 


