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Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është parti socialdemokrate, idealja politike e së cilës është             
ndërtimi i Republikës së Maqedonisë si shoqëri e lirisë, barazisë, solidaritetit dhe demokracisë. 
 
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është pjesë e familjes së madhe të internacionales            
Socialdemokrate. 
  
  

S T A T U T  
i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë  

  
  
I – DISPOZITAT E PËRGJITHSHME   
Subjekt i rregullimit dhe përcaktimit   
  
Neni 1  
Me këtë Statut Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë i rregullon: emrin, selinë e Partisë; simbolin dhe                

flamurin e Partisë; qëllimet e veprimit politik; transparenca në punën dhe mënyrën e veprimit; kushtet               
dhe mënyra e anëtarësimit dhe ndërprerja e anëtarësimit; të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e              
anëtarëve; përfaqësimi dhe prezantimi i Partisë; organet e Partisë, mënyra e zgjedhjes së tyre dhe               
revokimit, kohëzgjatja e mandatit dhe mënyra e vendimmarrjes; përfitimi dhe menaxhimi me mjetet,             
ndërprerja e veprimit të Partisë si dhe çështje tjera në interes të anëtarësimit dhe veprimit të Partisë. 
  
Parimet dhe qëllimet   
Neni 2 
 
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë LSDM) është Parti politike e anëtarëve të               
lirë dhe të përgjegjshëm të cilët veprojnë për të arritur parimet politike dhe qëllimet kryesore në vijim:  
 
- Respektimi i plotë i njeriut, dinjitetit të tij, të drejtat dhe liritë, në përputhje me përfitimet më të                  
larta civilizuese dhe demokratike  

- Zhvillim të demokracisë dhe sigurim të barazisë së qytetarëve 

- Ndërtim i mëtutjeshëm i Republikës së Maqedonisë si shtet sovran, demokratik dhe i drejtë, i               
cili mbështetet në vlerat themelore të sistemit të tij kushtetues, siguron pluralizmin dhe lirinë e mediave 
- Avancimi i mundësive të barabarta për gratë dhe burrat 
- Ndërtimi i një shoqërie me mundësi të barabarta dhe drejtësi sociale, në të cilën do të                
garantohen liritë ekonomike dhe mbrojtja e të drejtave të punës 
- Zhvillimi i ekonomisë së tregut që do të sigurojë rritje të qëndrueshme dhe krijimin e vendeve të                 
punës në kushte të barazisë së subjekteve ekonomike 
- Themelimi dhe zbatimi i vlerave evropiane në Maqedoni dhe anëtarësimi i saj në BE dhe               
NATO 

- Afirmimi i të drejtave dhe rritja e shanseve për kategoritë më të cenuara dhe individët dhe                
grupet e margjinalizuara  

- Sigurimi i kushteve për zhvillimin e shkencës, arsimit, kulturës dhe sportit 
- Zhvillim i qasjes me përgjegjësi ndaj mjedisit jetësor dhe natyrës 



- Kultivimi i vlerave kulturore dhe përfitimet historike të Maqedonisë dhe të gjitha komunitetet që              
jetojnë brenda kufijve të saj 
- Përpjekje për të siguruar të drejtat dhe liritë e garantuara me dokumentet ndërkombëtare për              
maqedonasit në vendet fqinje dhe zhvillim të vazhdueshëm kulturor, shoqëror dhe komunikimit            
ekonomik me ta dhe me bashkatdhetarët 
- Respektimi i antifashizmit si përfitim civilizues i botës moderne 
- Avancimi dhe afirmimi i bashkëjetesës ndëretnike dhe tolerancës dhe dialogut ndërfetar 
Parimet themelore dhe qëllimet nga paragrafi 1 shtjellohen në detaje në Deklaratën e Programit dhe               
në dokumente të tjera të cilat miratohen në suazat e veprimit politik të LSDM-së. 
  
  
Veprimi, emri dhe simbolet, opinioni, avokimi dhe përfaqësimi 
  
Neni 3  
Në arritjen e parimeve dhe qëllimeve politike, LSDM-ja disponon me mjete demokratike dhe jo të               
dhunshme parlamentare dhe jashtë-parlamentare. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë i hedh          
poshtë të gjitha përpjekjet për të përdorur metoda jodemokratike, totalitare ose metoda të tjera të               
dhunshme.  
  
Neni 4  
Bazuar në vendimin e organeve të autorizuara, LSDM mund të hyjë në koalicion ose të themelon lloje                 
të tjera të bashkëpunimit me partitë e tjera politike dhe të realizon bashkëpunim ndërkombëtar që nuk                
është në kundërshtim me ligjin.  
Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë bashkëpunon me partitë në Maqedoni, si dhe me bashkësinë             
ndërkombëtare, veçanërisht me ata që kanë programe dhe përcaktime dhe qëllime politike të             
përafërta.  
LSDM është anëtar i plotë i internacionales Socialdemokrate dhe anëtar i asociuar i Partisë së               
Socialistëve Evropian. 
  
Neni 5  
Emri i plotë i Partisë është: Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë. Përveç emrit të plotë të Partisë, në                 
veprimtarinë politike dhe transaksionet ligjore do të përdoret edhe shkurtesa e emrit të Partisë              
(LSDM). 
  
Neni 6  
Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë është person juridik, me seli në Shkup, në rrugën “Bihaqka” nr.               
8.  
Kryetari i Lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë përfaqëson Partinë në suaza të veprimtarisë së saj              
të rregullt, ndërsa jashtë saj me vendim të veçantë nga Bordi Ekzekutiv i Bordit Qendror. 
Me një vendim të veçantë të Bordit Ekzekutiv, LSDM mund të përfaqësohet nga anëtar tjetër i Bordit                 
Ekzekutiv. 
Personat e autorizuar me këtë Statut për të përfaqësuar LSDM-në, brenda kufijve të kompetencave të               
tyre, mund të autorizojnë palë të treta si përfaqësues. 
  
Neni 7  
Partia ka vulë në formë rrethi, me diameter prej 3 centimetrave, në mesin e së cilës është vendosur yll                   
me pesë cepa me trëndafil të kuq të stilizuar në formë të pëllëmbës së shtrënguar dhe në skajet e së                    
cilës është shënuar emri “Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë”. 
 



Partia ka shenjë e cila përbëhet nga një yll i verdhë - me pesë cepa, mbi bazë blu, e cila në mes ka një                        
trëndafil të kuq të stilizuar në formën e pëllëmbës së shtrënguar. 
Përveç shenjës nga paragrafi i mëparshëm, mund të përdoret edhe shkurtesa e emrit të Partisë               
(LSDM). 
Flamuri i Partisë ka formën e drejtkëndëshit, me ngjyrë blu dhe dimension me proporcionet 1:2, ndërsa                
në këndin e sipërm të tij të majtë është vendosur shenja e partisë nga paragrafet 2 dhe 3 të këtij neni.  
Në komunikim mund të përdoret fraza socialdemokratët e Maqedonisë. 
Festë e Partisë është 20 Prilli, dita e themelimit të saj.  
Partia ka himnin e saj.  
Përdorimi dhe ruajtja e vulës, shenjës, flamurit dhe himnit rregullohen me vendim të veçantë të Bordit                
Qendror. 
  
  
Neni 8  
Puna e Lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë është transparente. Transparencën në punën e saj e              
realizon përmes formave të saj të veprimit organizativ, organeve dhe trupave punuese, grupeve             
Parlamentare dhe këshilltarëve, ministrave, zëvendësministrave dhe kryetarëve të komunave të          
zgjedhura nga lista e LSDM-së; përmes veprimtarisë individuale të anëtarëve të saj, bashkëpunimin             
me shoqatat dhe organizatat e tjera politike dhe jopolitike, përmes llojeve të ndryshme të ndikimeve në                
opinionin publik, si dhe përmes formave dhe mënyrave të tjera që synojnë rendin demokratik të               
shoqërisë dhe Partisë. Për realizimin e parimit të transparencës në punë kujdeset dhe mban              
përgjegjësi Bordi Ekzekutiv i Bordit Qendror të partisë. 
  
  
II - ANËTARËSIMI   
Kushtet dhe mënyra e anëtarësimit   
 
Neni 9 
Anëtar i LSDM-së mund të jetë çdo qytetar i moshës madhore - qytetar i Republikës së Maqedonisë, i                  
cili do të japë deklaratë vullnetare për anëtarësim në Parti dhe që pranon dispozitat e këtij Statuti dhe                  
deklaratës së Programit. 
Deklaratën e nënshkruar për anëtarësim në LSDM (fletë aplikim) anëtari e parashtron në organizatën              
komunale të LSDM-së ose në njërin prej organeve më të larta të LSDM-së. Nëse fletë aplikimi                
parashtrohet në organizatën komunale, atëherë ajo e verifikon pranimin në mbledhjen e parë të Bordit               
Ekzekutiv dhe nëse fletë aplikimi u është dorëzuar organeve më të larta, ata ia dërgojnë organizatës                
komunale ku jeton qytetari dhe e verifikon atë në mbledhjen e parë të Bordit Ekzekutiv. Bordi                
Ekzekutiv është i detyruar të japë një mendim nga bordi i bashkësisë lokale. 
Në situata të jashtëzakonshme, qytetarët që nuk kanë kushte për të vepruar në kuadër të ndonjërës                
prej organizatave komunale të LSDM-së, mund të parashtrojnë deklaratën e tyre të qasjes në çdo               
organ të LSDM-së, i cili, pasi ta verifikohet anëtarësimin e tyre, do t'i njoftojë ata se janë anëtarë të                   
LSDM-së. 
Anëtarësimin e një anëtari të ri mund ta kontestojë Bordi Ekzekutiv i LSDM-së, i cili ankesën mund t’ia                  
parashtrojë organit që ka kryer verifikimin brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së të dhënave për                 
pranim në bazën e vetme të të dhënave. Autoriteti i verifikimit vendos për ankesën brenda 15 ditëve                 
nga marrja e tij.  
Pala e pakënaqur ka të drejtën e ankesës. Ankesa i parashtrohet Bordit Mbikëqyrës të LSDM-së               
brenda 30 ditëve nga dita e dorëzimit të vendimit. 
Në qoftë se organizata komunale nuk e verifikon pranimin brenda 30 ditëve nga parashtrimi e               
kërkesës për pranim, aplikuesi ka të drejtë të ankohet në Bordin Mbikëqyrës të LSDM-së. 



Vendimet e Bordit Mbikëqyrës të LSDM-së janë përfundimtare. 
Për evidencën e anëtarësimit dhe tarifat e anëtarësimit, udhëhiqet një bazë e vetme me të dhëna e                 
cila rregullohet me një Rregullore të veçantë nga Komiteti Qendror i LSDM-së. 
  
Neni 10  
Në veprimin politik të LSDM-së, përveç anëtarëve, mund të bashkëpunojnë edhe persona të caktuar              
nga partia – simpatizues të partisë dhe mbështetës (miq) të partisë. 
Mënyra e pjesëmarrjes së tyre në seancat e organeve dhe trupave punuese të partisë rregullohet me                
Vendim të Komitetit Qendror të LSDM-së. 
  
Të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve   
Neni 11 
Anëtari i LSDM-së ka këto të drejta dhe detyrime:  
 - të merr pjesë në ndërtimin dhe realizimin e politikës së Partisë; 
- në mënyrë të pavarur të ndërmarrë iniciativa që nuk janë në kundërshtim me këtë Statut dhe me                  
pikëpamjet themelore programatike dhe politike të Partisë;  
- të zgjedhë dhe të zgjidhet në të gjitha organet e Partisë; 
- të jetë kandidat në listat e partisë për zgjedhjet parlamentare, presidenciale dhe lokale; 
- të jetë i informuar rregullisht për aktivitetet e Partisë dhe t’u qaset në mënyrë kritike; 
- të pranojë ndihmë solidare nga Partia, në përputhje me aktet e veçanta, veçanërisht në rast të                 
shkeljes së të drejtave të tij për shkak të anëtarësimit në të; të kryejë veprimtarinë e tij në përputhje me                    
Statutin;  
- të veçojë mendimin personal, propozimet dhe pikëpamjet me të cilat mbetet në pakicë gjatë               
diskutimit dhe vendimmarrjes, në përputhje me nenin 67;  
- të ketë qasje në informatat në faqen e internetit të LSDM-së, e përpiluar vetëm për anëtarët 
- të aftësohet teorikisht dhe praktikisht për veprim politik, të organizuar nga ana e LSDM-së; 
- para autoriteteve kompetente dhe në përputhje me këtë Statut ti mbrojë të drejtat e tij  
  
  
Tarifa e anëtarësimit   
Neni 12  
 
Anëtari është i detyruar të paguajë rregullisht tarifën e anëtarësisë. 
Anëtari që ka të ardhura të cilat vijnë nga mandati i fituar nga LSDM-ja dhe nuk u referohet të                   
ardhurave të tij të rregullta, paguan tarifë shtesë të anëtarësimit. 
Anëtari mund të jep mbështetje materiale për LSDM-në në formën e kontributeve, donacioneve dhe të               
ngjashme. 
Me dhënien e mbështetjes materiale LSDM-së, anëtari nuk mund të ushtron të drejta shtesë ose të                
veçanta. 
Me vendim të veçantë të Bordit Qendror përcaktohen detyrimet dhe të drejtat nga paragrafët e               
mëparshme, si dhe kategoritë e anëtarëve të cilët janë të liruar nga detyrimi për të paguar tarifën e                  
anëtarësisë.  
  

Neni 13 
Anëtari që nuk ka paguar anëtarësinë për 6 ose më shumë muaj nuk mund të zgjidhet të kryejë ndonjë                   
funksion në organet e partisë, as nuk mund të bëhet kandidat për funksione lokale dhe shtetërore. 
Para skadimit të afatit nga paragrafi 1, Organizata Komunale është e detyruar ta informojë me shkrim                 

anëtarin për detyrimin e paplotësuar. 



Anëtari i cili nuk ka paguar tarifën e anëtarësimit për 6 ose më shumë muaj, përveç atyre që janë të                     
liruar, përkohësisht e humb të drejtën për të vendosur. 
Nëse, ndërkohë, anëtari ka shlyer plotësisht detyrimet për pagimin e tarifës së anëtarësisë, ai/ajo               

rimerr të gjitha të drejtat për të vendosur dhe për kandidim. 
 
Organizatat komunale janë të detyruara çdo 3 muaj të dërgojnë Raport mbi statusin e pagesës së                
tarifës së anëtarësimit deri te sekretari i përgjithshëm i LSDM-së. 
  
  
Ndërprerja e anëtarësimit   
Neni 15  
Anëtarësimi i LSDM ndërpritet me:  
1. Çregjistrim nga Partia duke nënshkruar deklaratë të shkruar; 
2. Fshirje nga regjistrat e anëtarëve;  
3. Vendim për përjashtim, për shkak të: 
 
- anëtarësimit në parti tjetër politike  
 -kandidim si kandidat i pavarur ose kandidat në listën e një partie tjetër 
politike, pa pëlqimin e LSDM-së, 
  - pranimin e kandidaturës për një funksion apo funksion në legjislativ, ekzekutiv 
ose qeverisjen lokale nga një parti tjetër politike, pa pëlqimin e LSDM-së, 
  - duke punuar dhe vepruar në kundërshtim me Statutin dhe Programin e LSDM-së, 
  - mosrespektimi i Vendimeve dhe qëndrimeve të organeve të LSDM-së, 
  - puna dhe veprimi që dëmton reputacionin e LSDM-së. 
  

Neni 16 
Anëtari fshihet nga regjistrat e anëtarëve pasi të konstatohet se ai nuk ka paguar një tarifë anëtarësie                 
për dymbëdhjetë muaj. Vendimi për fshirje nga regjistrat e anëtarëve merret nga Bordi Ekzekutiv i               
Organizatës Komunale të LSDM-së. Vendimi detyrimisht duhet t'i dërgohet me shkrim anëtarit. 
Anëtari mund të parashtrojë ankesë kundër vendimit për fshirje nga regjistrat e anëtarëve në afat prej                
8 ditëve pranë Bordit Mbikëqyrës të LSDM-së, i cili është i detyruar të marrë vendim brenda 15 ditëve. 
Deri në sjellje të vendimit të Bordit Mbikëqyrës, të drejtat dhe detyrat e anëtarit pezullohen. Vendimi i                 
Bordit Mbikëqyrës është përfundimtar. 
  

Neni 17 
Pas përfundimit të anëtarësisë me fshirje nga regjistrat e anëtarëve, anëtari ka të drejtë përsëri të                
anëtarësohet në LSDM brenda gjashtë muajve nga dita e vendimit për fshirje nga regjistrat e               
anëtarëve, nëse paraprakisht e ka paguar borxhin për tarifën e anëtarësisë. 
Me shlyerjen e tarifës së anëtarësimit dhe kthimin në regjistrat e anëtarëve, konsiderohet se ka               
vazhdimësi të anëtarësimit në LSDM. 
Neni 18  
Për të marrë vendim për përjashtim, zbatohet një procedurë, në të cilën organi përkatës i LSDM-së                
mund të jep vërejtje ose të sjell vendim për përjashtim nga LSDM. 
Paralajmërim mund të theksohet për forma të vogla të dëmtimit që kanë shkaktuar dëme të vogla në                 
parti. 

Përjashtim i një anëtari mund të theksohet për forma më serioze të dëmtimit që kanë shkaktuar dëme                  
të konsiderueshme ndaj partisë. 
  
Neni 19  



Vendimin për paralajmërim ose vendim për përjashtim e merr Bordi Ekzekutiv i Organizatës Komunale              
ose Bordi Qendror i LSDM-së. 
Bordi Ekzekutiv i Organizatës Komunale vendos për anëtarët dhe funksionarët e organizatës së saj              
komunale, të cilët zgjidhen në nivel lokal. 
Bordi Qendror i LSDM-së vendos për anëtarët e Bordit Qendror të LSDM-së, Bordin e tij Ekzekutiv,                
anëtarët e grupit Parlamentar dhe anëtarët e ekzekutivit, kryetarët e bashkive, si dhe bartës të               
funksioneve ose të emëruar të zgjedhura nga pushteti legjislativ ose ekzekutiv. 
Në procedurën për përjashtim, duhet të sigurohen prova (dokumente dhe deklarata). Baza e marrjes              
së një vendimi është seanca dëgjimore. 
Në seancën dëgjimore detyrimisht ftohet anëtari kundër të cilit zhvillohet procedura e përjashtimit edhe              
atë në të gjitha nivelet e procedurës. Bordi Ekzekutiv i Organizatës Komunale dhe Komiteti Qendror i                
LSDM-së, përpara së cilës zhvillohet procedura, lejojnë praninë e një anëtari me kërkesë të anëtarit               
për të cilin zhvillohet procedura, e cila do të ishte mbështetja e tij në procedurë. Gjatë seancës                 
mbahen procesverbale. 
  

Neni 20 
 
Vendimet e marra në procedurën e përjashtimit duhet të jenë me shkrim, me shpjegim dhe udhëzim                
për ankesë. 
Vendimi duhet t'i dërgohet anëtarit për të cilin është zhvilluar procedura e përjashtimit. 
Anëtari ka të drejtë të ankohet në Bordin Mbikëqyrës të LSDM-së brenda 15 ditëve nga dita e                 
dorëzimit të Vendimit. 
Me vendimin e Bordit Mbikëqyrës mund të konfirmohet, ndryshohet ose shfuqizohet vendimi i             
mëparshëm i Bordit Ekzekutiv të Organizatës Komunale ose i Komitetit Qendror të LSDM-së. Vendimi              
i Bordit Mbikëqyrës është përfundimtar. 
   

Neni 21 
Anëtari i përjashtuar mund të parashtrojë një kërkesë për ri-anëtarësim në parti deri te Bordi               
Mbikëqyrës i LSDM-së pasi të ketë marrë mendimin e mëparshëm nga organi që ka marrë vendimin                
për ta përjashtuar. 
Kërkesa për ri-anëtarësim nuk mund të parashtrohet para skadimit të 1 viti nga dita kur është marrë                 
vendimi përfundimtar për përjashtim. Bordi Mbikëqyrës i LSDM-së është i detyruar të marrë vendim              
brenda 60 ditëve nga dita e parashtrimit të kërkesës për ri-anëtarësim. 
  
III –STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE ORGANET E LSDM-së   
  

Neni 22 
  
Anëtarësia e LSDM-së në aspektin territorial është e organizuar në format e mëposhtme të veprimit: 
  - Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë 
  - Organizimi i qytetit të LSDM-së Shkup 
  - Organizimi komunal i LSDM-së 
  - Bordi i bashkësisë lokale të LSDM-së 
Anëtarët e LSDM-së mund të organizohen në forma sipas interesit (të rinj, gra ose të ngjashme).                
Vendimi për themelimin e tyre merret nga Komiteti Qendror i LSDM-së.  
    
III.1 Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë 
 
Neni 23  



Organet e LSDM-së janë: 
• Kongresi 
• Bordi Qendror 
• Kryetari  
• Nënkryetar 
• Bordi Mbikëqyrës. 
  
Kongresi i LSDM-së  
Neni 24  
Kongresi i LSDM-së përbëhet nga: 
- nga 1 delegat në numër të caktuar anëtarësh nga organizatat komunale të LSDM-së, i përcaktuar me                 
vendimin për thirrjen e Kongresit. 
- Kryetari i LSDM-së;  
- Nënkryetari i LSDM-së; 
- Sekretari i përgjithshëm i LSDM-së; 
- anëtarët e Bordit Qendror të LSDM-së dhe Bordit Mbikëqyrës të LSDM-së; 
- kryetarët e organizatave komunale, anëtarët e Këshillit të qytetit në Organizatën e Qytetit të                

LSDM-Shkup, kryetari i RSDM (rinia socialdemokrate e Maqedonisë) dhe koordinatori i Forumit të             
Grave të LSDM-së, përkatësisht kryerësit e këtyre funksioneve në momentin e mbajtjes së Kongresit; 
- anëtarët e Grupit Parlamentar të LSDM-së, ministrat dhe zëvendësministrat e zgjedhur nga lista e               
LSDM-së; 
 - kryetarët e komunave nga radhët e LSDM-së. 
  
  
Neni 25  
 
Kongresi i LSDM-së është organi më i lartë i LSDM-së. 
Mandati i delegatëve të kongresit zgjat 4 vjet. 
Mandati i delegatëve që bëjnë ndryshime dhe shtesa në përbërjen e Kongresit është brenda mandatit               
katër vjeçar të të gjithë Kongresit. 
 

Neni 26 
Kongresi mblidhet çdo katër vjet në një seancë zgjedhore. 
Kongresi detyrimisht mblidhet para zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale për të përcaktuar           
kandidatët për zgjedhjet dhe pas zgjedhjeve parlamentare, presidenciale dhe lokale me qëllim të             
analizës së rezultateve nga zgjedhjeve dhe deklarim të besimit të organeve të LSDM-së, të zgjedhur               
nga Kongresi, duke pasur parasysh rezultatet e zgjedhjeve. 
Vendimi për të thirrur Kongresin merret nga Bordi Qendror. 
Kongresi, përpara afatit të përcaktuar me këtë Statut, thirret me kërkesë të kryetarit të LSDM-së, të                
paktën 1/3 e anëtarëve të Komitetit Qendror të LSDM-së, Bordit Mbikëqyrës të LSDM-së ose të paktën                
1/3 e organizatave komunale të LSDM-së. Propozimi për të thirrur Kongresin përpara afatit të caktuar               
nga ky Statut duhet të përmbajë rend dite me shpjegim. 
Kongresi i LSDM-së mund të thërrasë Bordin Mbikëqyrës ose kryetarin e LSDM-së nëse Bordi              
Qendror nuk vepron brenda 2 muajve në përputhje me paragrafët 2 dhe 4 të këtij neni. 
Vendimi për të thirrur Kongresin bëhet publik të paktën 15 ditë para datës së mbajtjes së tij. 
Kur Kongresi mblidhet në kuadër të paragrafëve 2, 4 dhe 5 të këtij neni, afati i shpalljes mund të jetë                    
më i shkurtër. 
 



 
Neni 27  
  
 
Kongresi i LSDM-së: 
- miraton Programin dhe Statutin e LSDM-së; 
- miraton raportin për punën e organeve midis 2 seancave zgjedhore – kongrese; 
- përcakton numrin e anëtarëve të organeve dhe bartësve të funksioneve të LSDM-së;  
- zgjedh kryetarin e LSDM-së; 
- zgjedh nënkryetarin e LSDM-së, me propozimin e kryetarit të LSDM-së; 
- në raste të jashtëzakonshme, zgjedh kryetar të përkohshëm të LSDM-së me mandat që do të               
përcaktohet nga Kongresi; 
- zgjedh anëtarët e Bordit Qendror të LSDM-së; 
- zgjedh anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të LSDM-së; 
- emëron kandidatët për pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare;  
- merr vendim për koalicionet zgjedhore;  
- përcakton programin zgjedhor të LSDM-së. 
- miraton rregulloren për punën e saj; 
- përcakton përgjegjësinë e mbajtësve të funksioneve të zgjedhura; 
- nëse është e nevojshme, shqyrton çështje të tjera që lidhen me punën e LSDM-së. 
   
  
Bordi Qendror i LSDM-së   
Neni 28   
 
Bordi Qendror i LSDM-së përbëhet nga: 
- kryetari i LSDM-së; 
- nënkryetari i LSDM-së; 
  -100-120 anëtarë të Bordit Qendror të cilët i përcakton Kongresi. 
Mandati i anëtarëve të Bordit Qendror zgjat 4 vjet, me të drejtë të rizgjidhen. 
  
  

Neni 29 
Bordi Qendror i LSDM-së është organi më i lartë i LSDM-së midis 2 kongreseve i cili: 
 
- menaxhon me LSDM-në midis dy kongreseve dhe kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të             
saj; 
- jep vlerësime politike dhe përcakton pikëpamjet politike të LSDM-së; 
- zgjedh sekretarin e përgjithshëm të LSDM-së nga përbërja e tij; 
- zgjedh 15-18 anëtarë të Bordit Ekzekutiv të Bordit Qendror të LSDM-së; 
- zgjedh një ose më shumë nënkryetarë të Bordit Qendror, nga përbërja e tij; 
- zgjedh sekretar organizativ nga përbërja e tij; 
- zgjedh sekretar për bashkëpunim ndërkombëtar nga përbërja e tij ose jashtë tij; 
- zgjedh Kryetarin e Bordit Qendror nga anëtarët e tij me mandat prej 1 viti, pa të drejtë                 
rizgjedhjeje, në propozim të Bordit Ekzekutiv; 
- zgjedh Kryetarin e Këshillit të LSDM-së; 
- miraton Rregulloren e Punës për koordinatorët rajonal; 



- sjell vendime për themelimin e formave të interesit të organizimit dhe anëtarësimin e tyre në               
nivel kombëtar; 
 
- miratuar nga Kodin e sjelljes së funksionarëve; 
- vendos për ankesat kundër vendimeve të Bordeve Ekzekutive të organizatave komunale; 
- sjell vendim për shpërbërjen e organizatës komunale; 
- i propozon Kongresit kandidatët për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Republikës së             
Maqedonisë dhe për kryetar të shtetit, si dhe kandidatët për organet e LSDM-së;  
- duke u nisur nga përcaktimet e programit për respektimin e adekuat të kritereve relevante në               
procesin e kandidimit, kujdeset për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale; 
- sjell vendim për shpalljen e zgjedhjeve brenda partiake dhe në Rregullore i përcakton kriteret              
dhe procedurën e zgjedhjes së anëtarëve dhe organeve; 
- përcakton përgjegjësinë e mbajtësve të funksioneve të zgjedhura; 
- rishikon dhe përcakton planet vjetore financiare dhe raportet mbi politikën afariste të LSDM-së; 
- përcakton mënyrën dhe format e mbështetjes materiale të Partisë në kuptim të nenit 12              
paragrafi 1, 2 dhe 3; 
- udhëheq politikën financiare të LSDM-së dhe administron me pronën e saj; 
- krijon fond të solidaritetit, kompetencat e të cilit i përcakton me Rregullore të veçantë; 
- emëron drejtor të Qendrës për hulumtim dhe analizë, me mandat prej 4 vjetësh, ndërsa              
kompetencat e tij/saj përcaktohen me vendim të veçantë të Bordit Qendror; 
- emëron drejtor të veprimtarisë botuese dhe marrëdhënie me publikun, me mandat prej 4             
vjetësh, ndërsa kompetencat e tij/saj përcaktohen me vendim të veçantë të Bordit Qendror; 
- themelon trupe punuese të përhershme dhe të rastit (borde, komisione, grupe të projektit),             
veprimtaria e të cilëve përcaktohet me vendimin për themelimin e tyre; 
- sjell vendime për krijimin e shërbimeve të veçanta të LSDM-së dhe forma të tjera për kryerjen e                 
veprimtarisë së saj;  
- sjell akt mbi shumën dhe mënyrën e pagesës së tarifës së anëtarësisë së partisë; 
- miraton rregulloren e procedurës për punën e saj; 
- zgjedh Shefin e selisë Zgjedhore; 
- sipas nevojës, vendos edhe për çështje të tjera që lidhen me punën e LSDM-së, të cilat me                 
Statutin ose akt tjetër të përgjithshëm nuk janë vendosur nën kompetencat e një organi tjetër të                
LSDM-së 
  
Neni 30  
Seancat e bordit Qendror mbahen sipas nevojës, të paktën një herë në tre muaj.  
Seancat e Bordit Qendror thirren dhe drejtohen nga kryetari i bordit Qendror me kërkesë të Kryetarit të                 
LSDM-së, Bordit Ekzekutiv të LSDM-së ose 1/3 e anëtarëve të Komitetit Qendror dhe është i detyruar                
të vendosë në rendin e ditës pikat e kërkuara nga parashtruesi i kërkesës. 
Nëse kryetari i Komitetit Qendror nuk vepron brenda 7 ditëve sipas kërkesës nga paragrafi 2, bordi                
Qendror mund të thirret nga parashtruesi i kërkesës, i cili më pas përgatit dhe udhëheq seancën e                 
Komitetit Qendror.  
Në rast të mungesës së kryetarit, seancat mund të thirren nga kryetari ose sekretari i përgjithshëm në                 
përputhje me paragrafin 2 të këtij neni. 
Në seancat e bordit Qendror ftohen të marrin pjesë kryetari i bordit Mbikëqyrës, Sekretari për               
bashkëpunim ndërkombëtar, nëse nuk është nga radhët e anëtarëve të zgjedhur të Komitetit Qendror,              
anëtarët e grupit Parlamentar, ministrat, zëvendësministrat e zgjedhur nga lista e LSDM-së, kryetari i              
BNJVL-së, nëse është nga radhët e LSDM-së, Kryetari i organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup,              
kryetarët e komunave nga radhët e LSDM-së, kryetari, nënkryetarët dhe sekretari i përgjithshëm i              
RSDM dhe koordinatori i Forumit të Grave të LSDM-së, pa të drejtën e marrjes së vendimeve. 
  



  
Kryetar i LSDM-së 
Neni 31  
Kryetari i LSDM-së: 
- e përfaqëson LSDM-në; 
- menaxhon LSDM-në ndërmjet seancave të organeve të saj; 
- merr pjesë në ndërtimin e politikës së LSDM-së; 
- thërret seancat e bordit Qendror, nëse me kërkesë të tij Kryetari i bordit Qendror nuk e bën                 
këtë. 
- thërret seancat e bordit Ekzekutiv, 
- emëron dhe shkarkon kryetarët e organizatave komunale dhe kryetarin e organizatës së qytetit             
të Qytetit të Shkupit, pas një procedure paraprakisht të përcaktuar nga bordi Qendror, 
 - propozon nënkryetar të LSDM-së dhe 
- kryen veprimtari të tjera që janë në kompetencën e tij me aktet e përgjithshme dhe me                
vendimet e veçanta të organeve të LSDM-së. 
Mandati i kryetarit të LSDM-së zgjat 4 vjet, me të drejtën e rizgjedhjes. 
  
Zëvendëskryetar i LSDM-së  
 

Neni 31-а 
  
Nënkryetari i LSDM-së: 
- merr pjesë në ndërtimin e politikës së LSDM-së; 
- krijon strategjinë e politikës së jashtme të partisë dhe zhvillon kontakte të rregullta me faktorin               
ndërkombëtar; 
- kujdeset për promovimin e politikave të partisë para shoqatave të qytetarëve dhe grupeve të              
tjera të synuara në shoqëri; 
- zëvendëson kryetarin e partisë në mungesë të tij pas autorizimit paraprak të marrë nga kryetari               
i LSDM-së 
- kryen veprimtari të tjera me autorizim paraprak të marrë nga kryetari i LSDM-së 

Mandati i nënkryetarit të LSDM-së zgjat 4 vjet, në kuadër të mandatit të kryetarit të LSDM-së, me                  
të drejtën e rizgjedhjes. 
   
Bordi Ekzekutiv i bordit Qendror të LSDM-së   
 

Neni 32 
Bordi Ekzekutiv i bordit Qendror të LSDM-së përbëhet nga: 
- Kryetari i LSDM-së; 
- Nënkryetari i LSDM-së; 
- Sekretari i përgjithshëm i LSDM-së; 
- Nënkryetarët e bordit Qendror; 
- sekretari organizativ; 
- 15-18 anëtarë të cilët i zgjedh bordi Qendror nga përbërja e tij dhe 
- Sekretari për bashkëpunim ndërkombëtar, nëse zgjidhet nga përbërja e bordit Qendror. 
Mandati i anëtarëve të bordit Ekzekutiv të bordit Qendror zgjat 4 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje. 
  
Neni 33  
Bordi Ekzekutiv i bordit Qendror është një organ politiko-ekzekutiv i cili: 



- merr pjesë në ndërtimin dhe shprehjen e vullnetit politik të LSDM-së; 
- i zbaton konkluzionet dhe pikëpamjet e bordit Qendror në lidhje me organizimin dhe proceset e               
brendshme të LSDM-së;  
- i përpunon çështjet me karakter të brendshëm, organizativ dhe kadrovik dhe është përgjegjës             
për zbatimin efikas të punëve profesionale për nevojat e LSDM-së;  
- zgjedh koordinatorë rajonalë, me propozimin e sekretarit të përgjithshëm; 
- jep pëlqimin për kandidatët për anëtarët e Bordit Ekzekutiv të organizatës së Qytetit të              
LSDM-Shkup 
- emëron kandidatët për kryetar komune dhe këshilltarët për Këshillin e Qytetit të Shkupit, me              
propozimin e organizatës së Qytetit të LSDM - Shkup; 
- udhëheq punën aktuale financiare dhe materiale të LSDM-së dhe miraton vendimet e            
përshtatshme dhe aktet e tjera; 
- rishikon nismat, propozimet, opinionet dhe kërkesat drejtuar atij, lidhur me çështjet organizative            
të LSDM-së;  
- përcakton listën e kandidatëve për anëtarët e bordit Mbikëqyrës të organizatës Komunale. 
- miraton akte dhe i zgjidh të gjitha çështjet në fushën e marrëdhënieve të punës të LSDM-së; 
- nëse është e nevojshme, formon grupe pune për përgatitjen dhe ekzekutimin e detyrave në              
kompetencat e tij dhe 
- miraton rregulloren për punën e saj. 
Me punën e bordit Ekzekutiv udhëheq kryetari i LSDM-së, përkatësisht nënkryetari i LSDM-së ose              
sekretari i përgjithshëm i LSDM-së. Në situata të jashtëzakonshme, puna e bordit Ekzekutiv mund të               
menaxhohet nga një prej nënkryetarëve të bordit Qendror, ose anëtar i bordit Ekzekutiv vetëm me               
autorizimin paraprak të kryetarit të LSDM-së. 
Në punën e bordit Ekzekutiv marrin pjesë sekretari për bashkëpunim ndërkombëtar, nëse nuk zgjidhet              
nga radhët e Komitetit Qendror, koordinatori i grupit Parlamentar të LSDM-së, Kryetari i bordit Qendror               
të LSDM-së, Kryetari i bordit Mbikëqyrës të LSDM-së, Kryetari i organizatës Qytetare të LSDM-Shkup,              
kryetari i RSDM dhe koordinatori i Forumit të grave të LSDM-së, pa të drejtë të vendosin. Nëse është                  
e nevojshme, ftohen edhe bartës të tjerë të partive dhe funksioneve publike. 
  
Neni 34  
Të drejtat dhe kompetencat e nënkryetarëve të Bordit Qendror të LSDM-së përcaktohen me vendim të               
bordit Qendror me propozimin e kryetarit të LSDM-së. 
Të drejtat dhe kompetencat e sekretarit organizativ dhe sekretarit për bashkëpunim ndërkombëtar            
përcaktohen me rregullore të Këshillit Qendror. 
Neni 35  
Funksioni i sekretarit organizativ është profesional dhe në kundërshtim me çdo funksion apo profesion              
tjetër. 
  
  
Sekretari i Përgjithshëm i LSDM-së  
Neni 36  
Sekretari i Përgjithshëm i LSDM-së:  
 
- e organizon jetën brenda partiake, kujdeset për monitorimin dhe ekzekutimin e vendimeve,            
qëndrimeve dhe përfundimeve të organeve të LSDM-së; 
- i përgatit seancat e organeve të LSDM-së; 
- e udhëheq bazën e vetme me të dhënat e anëtarëve të LSDM-së; 
- merr pjesë në ndërtimin e politikës së LSDM-së; 



- kujdeset për çështjet kadrovike të LSDM-së; 
- kujdeset për punën financiare; 
- propozon koordinatorë rajonal; 
- Pas çdo seance të Komitetit Qendror, detyrimisht i fton kryetarët e organizatave të komunave               
në mënyrë që të informohen për përfundimet dhe 
- jep udhëzime për punën e sekretarit organizativ. 
 
Pozita e Sekretarit të Përgjithshëm të LSDM-së është në kundërshtim me funksionet në pushtetin              
ekzekutiv. Mandati i sekretarit të përgjithshëm të LSDM-së zgjat 4 vjet, me të drejtën e rizgjedhjes. 
 
Bordi Mbikëqyrës i LSDM-së   
 

Neni 37 
Bordi Mbikëqyrës i LSDM-së përbëhet nga 9 anëtarë. 
Bordi Mbikëqyrës i LSDM-së, nga përbërja e tij, zgjedh një kryetar dhe zëvendësin e tij. Mandati i                 
kryetarit dhe anëtarëve të bordit Mbikëqyrës zgjat 4 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje. 
Bordi Mbikëqyrës i LSDM-së e rishikon veprimtarinë financiare dhe afariste të Partisë dhe të gjitha               
format e saj të organizimit; vlerëson natyrën ligjore të akteve dhe vendimeve; jep interpretim të Statutit                
midis 2 seancave të Kongresit; dërgon raport mbi punën e tij në Kongres dhe miraton rregulloren                
afariste për punën e tij. 
Bordi Mbikëqyrës i LSDM-së mban seanca sipas nevojës, të paktën një herë në 3 (tre) muaj dhe                 
detyrimisht pas çdo seance të bordit Qendror të LSDM-së. 
Të gjitha të dhënat dhe dokumentet përkatëse janë në dispozicion për Bordin Mbikëqyrës, ndërsa për               
këtë është përgjegjës kryetarit i LSDM-së. 
Bordi Mbikëqyrës vendos për ankesat kundër vendimeve të Komitetit Qendror të LSDM-së. 
  
   
Këshilli i LSDM-së 
Neni 38  
 
Këshilli i LSDM-së është organ këshillimor dhe është i përbërë nga afaristë të shquar shkencorë,               
kulturorë dhe publik. 
Detyra kryesore e Këshillit është të ndihmojë Kongresin dhe Bordin Qendror të LSDM-së t’ju ndihmojë               
më marrjen e qëndrimeve për çështje me rëndësi strategjike për punën e LSDM-së. 
Puna e Këshillit menaxhohet nga kryetari të cilin e përzgjedh Bordi Qendror i LSDM-së. 
Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit zgjat 4 vjet, me të drejtë të rizgjidhen. 
Anëtarët e Këshillit nuk ka nevojë të jenë anëtarë të LSDM-së. 
Puna e Këshillit rregullohet me një rregullore të veçantë, të cilën e sjell Komiteti Qendror i LSDM-së.  
  
III.2 Organizimi komunal i LSDM-së  

Neni 39 
Organizata komunale e LSDM-së është formë e lidhjes dhe veprimit të bordeve të bashkësive lokale,               
përkatësisht për anëtarësim nga fusha e veprimtarisë së komunës. 
Numri minimal i anëtarëve për themelimin e një organizate komunale të LSDM-së është 30, të cilët                
janë gjithashtu anëtarë të konferencës së Organizatës Komunale të LSDM-së. 
Vendimi për themelimin dhe ndërprerjen e veprimtarive të Organizatës Komunale merret nga Bordi             
Qendror i LSDM-së. 
Fusha e veprimtarisë së Organizatës Komunale përputhet me ndarjen administrative-territoriale të           
Republikës së Maqedonisë. 



  
Neni 40 

Bordi Qendror i LSDM-së me vendimin e tij mund të formojë forma rajonale dhe të tjera të lidhjes dhe                   
veprimit të organizatave komunale dhe jashtë Republikës së Maqedonisë, ndërsa kompetencat e tyre             
përcaktohen me vendimin për themelim. 

Neni 41 
Organet e Organizatës Komunale të LSDM-së janë: Konferenca, Kryetari, Bordi Ekzekutiv dhe Bordi             
Mbikëqyrës. 
  

Neni 42 
Konferenca është organi më i lartë i Organizatës Komunale dhe përbëhet nga: 
- Kryetari i Organizatës Komunale të LSDM-së; 
- anëtarët e Bordit Ekzekutiv dhe Mbikëqyrës të Organizatës Komunale të 
LSDM-së; 
- kryetarët e bordeve të bashkësive lokale; 
- Këshilltarët e LSDM-së në Këshillin komunal; 

- Anëtarët e Bordit Qendror të LSDM-së, Bordit Mbikëqyrës të LSDM-së, deputetët, ministrat,              
zëvendësministrat të Organizatës përkatëse komunale të LSDM-së, kryetarin e KL (Klubit lokal)            
RSDM, Koordinatorin e Forumit të Grave të LSDM-së dhe kryetarin e komunës, nëse ai është nga                
LSDM. 
 

Neni 43 
Konferenca e Organizatës Komunale mbahet të paktën një herë në vit, me vendim të Bordit Ekzekutiv                
të Organizatës Komunale dhe çdo vit të katërt mbahet në një seancë zgjedhore. 
Konferenca duhet të mbahet para zgjedhjeve lokale, në mënyrë që të përcaktohen kandidatët për              
organet e vetëqeverisjes lokale. 
Konferenca detyrimisht duhet të mbahet pas zgjedhjeve lokale për të analizuar rezultatet e zgjedhjeve              
dhe deklarimin e besimit në organet e zgjedhura të Organizatës Komunale, duke pasur parasysh              
rezultatet e zgjedhjeve. 
Me vendim të Bordit Qendror të LSDM-së, pas zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale mund të              
mbahet konferencë për të analizuar rezultatet e zgjedhjeve dhe votojnë besimin. 
Bordi Ekzekutiv i Organizatës Komunale thërret konferencën me kërkesë të bordit Mbikëqyrës,            
Kryetarit të LSDM-së ose të paktën 1/3 e bordeve të bashkësive lokale. 
Konferenca e Organizatës Komunale mund të mblidhet nga Bordi Mbikëqyrës i Organizatës Komunale             
ose Kryetari i LSDM-së nëse Bordi Ekzekutiv nuk vepron brenda 2 muajsh, në përputhje me paragrafin                
2 dhe paragrafin 3 të këtij neni. 
Vendimi për thirrjen e konferencës do të shpallet të paktën 15 ditë para datës së mbajtjes së saj. 
Kur konferenca mblidhet në kuptim të paragrafëve 2, 3 dhe 5 të këtij neni, afati i publikimit të lajmit                   
mund të jetë më i shkurtër. 
Mandati i delegatëve për seancën zgjedhore dhe në seancën e konferencës në të cilën bëhen               
ndryshime, shtesa dhe rregullime në përputhje me Statutin e LSDM-së zgjat 4 vjet. 
Mandati i delegatëve me të cilët zgjerohet përbërja e konferencës është brenda mandatit katër vjeçar               
të gjithë konferencës. 
Neni 44  
Konferenca e Organizatës Komunale: 
- merr pjesë në ndërtimin dhe realizimin e Programit të Partisë; 
- zgjedh kryetarin e Konferencës, me mandat prej një viti, pa të drejtë rizgjedhjeje; 
- me propozimin e kryetarit të organizatës komunale zgjedh anëtarët e 



- Bordit Ekzekutiv të Organizatës Komunale; 
- zgjedh anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të Organizatës Komunale; 
- zgjedh delegatët për Kongresin - Konventa e LSDM-së, sipas vendimit për përbërjen e             
Kongresit – Konventës; 
- nëse Organizata Komunale është nga territori i Qytetit të Shkupit, zgjedh anëtarët e Këshillit              
Bashkiak të Organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup, sipas vendimit të bordit Ekzekutiv të LSDM-së -               
propozon kandidatë për organet e LSDM-së; 
- - përcakton kandidatët për organet e vetëqeverisjes lokale; 
- - një herë në vit diskuton raportin e kryetarit dhe Bordit Ekzekutiv të 
- Organizatës komunale e LSDM-së; 
- - diskutim mbi raportet e organeve të LSDM-së; 
- - miraton rregulloren e procedurës për punën e saj; 
- - nëse është e nevojshme, merr parasysh çështje të tjera që lidhen me punën e Partisë.  
Neni 45   
 Kryetari i Organizatës Komunale: 
- e përfaqëson Organizatën Komunale; 
- udhëheq me Organizatën Komunale midis seancave të Bordit Ekzekutiv; 
- merr pjesë në ndërtimin e politikës së LSDM-së; 
- propozon anëtarët e Bordit Ekzekutiv të Organizatës Komunale; 
- thërret dhe udhëheq seancat e Bordit Ekzekutiv të Organizatës Komunale 
organizatë; 
- një herë në vit dërgon raport të konferencës së Organizatës Komunale të LSDM-së; 
- një herë në muaj, mbledh detyrimisht kryetarët e bordeve të Bashkësive lokale për të informuar në                 
lidhje me përfundimet dhe 
- kryen veprimtari të tjera që janë në kompetencën e tij / saj me Rregulloren e punës dhe me vendime                    
dhe akte të veçanta të Bordit Ekzekutiv të Organizatës Komunale dhe organeve të tjera të LSDM-së. 
Mandati i kryetarit zgjat 4 vjet, me të drejtë të rizgjidhen. 
 

Neni 46 
Bordi Ekzekutiv i Organizatës Komunale të LSDM-së përbëhet nga: 
- Kryetari i Organizatës Komunale; 
- 10 deri në 18 anëtarë të Bordit Ekzekutiv të zgjedhur nga konferenca. 
Bordi Ekzekutiv nga përbërja e tij zgjedh sekretarin e Organizatës Komunale me propozimin e              
Kryetarit të Organizatës Komunale. 
Mandati i anëtarëve të Bordit Ekzekutiv të Organizatës Komunale dhe Sekretarit të Organizatës             
Komunale zgjat 4 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje. 
Në seancat janë të ftuar kryetarët e komunave, nëse është nga radhët e LSDM-së, koordinatori i grupit                 
këshillues të LSDM-së në Këshillin komunal, kryetari i Këshillit Komunal, nëse është nga radhët e               
LSDM-së, kryetari i RSDM-së, koordinatori i Forumit të grave të Organizatës Komunale të LSDM-së,              
koordinatore rajonale përgjegjëse e Organizatës Komunale përkatëse, kryetari i Bordit Mbikëqyrës të            
Organizatës Komunale të LSDM-së, anëtarët e Bordit Qendror dhe Bordit Mbikëqyrës të LSDM-së,             
deputetët dhe këshilltarët në Këshillin e Qytetit të Shkupit nga organizata përkatëse pa vendimmarrje. 
 

Neni 47 
Bordi Ekzekutiv i Organizatës Komunale është një organ politik-ekzekutiv i cili: 
- menaxhon me Organizatën Komunale midis dy konferencave; 
- kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të konferencës dhe organeve më të larta të partisë; 



- gjatë mandatit të organeve të vetëqeverisjes lokale merr vendim për koalicione zgjedhore në             
nivelin lokal, pas konsultimit paraprak me BE të Komitetit Qendror të LSDM-së; 
- jep vlerësime politike dhe konfirmon pikëpamjet politike; 
- merr pjesë në krijimin e politikës kadrovike në nivel lokal 
- vendos për themelimin, shpërbërjen dhe ndërprerjen e bordit të bashkësisë lokale; 
- - i propozon listë të kandidatëve për anëtarë të Bordit Mbikëqyrës, pas procedurës së zhvilluar               
bazuar në vendim të Komitetit Qendror të LSDM-së, deri te Bordi Ekzekutiv i LSDM-së, përndryshe               
Konferencës së Organizatës Komunale; 
- merr vendime për themelimin e formave të interesave të organizimit në nivelin komunal; 
- miraton rregulloren për punën e saj; 
- përgatit dhe i paraqet me detyrim sekretarit të përgjithshëm të LSDM-së Raport mbi situatën me të                  

dhënat e anëtarësimit dhe tarifën e anëtarësisë; 
- diskuton të paktën një herë në vit raportin e grupit të këshilluesve të LSDM-së në 
Këshillin bashkiak; 
- një herë në vit parashtron raport në konferencën e Organizatës Komunale. 

Neni 48 
 
Seancat e bordit Ekzekutiv thirren dhe drejtohen nga kryetari i Organizatës Komunale, përkatësisht             
sekretari ose anëtar tjetër i bordit Ekzekutiv kur kjo parashikohet me Rregulloren e punës. 
Seanca e bordit Ekzekutiv mund të thirret me kërkesë të 1/3 e anëtarëve të bordit Ekzekutiv. 
Seancat e bordit Ekzekutiv të Organizatës Komunale të LSDM-së thirren sipas nevojës, por të paktën               
një herë në muaj. 
  

Neni 49 
Të drejtat dhe detyrimet e Kryetarit të Organizatës Komunale, Sekretarit dhe anëtarëve të Bordit              
Ekzekutiv rregullohen me rregullore, bazuar në këtë Statut. 

Neni 50 
Bordi Mbikëqyrës i Organizatës Komunale të LSDM-së përbëhet nga 5 anëtarë. 
Bordi Mbikëqyrës, nga përbërja e tij, zgjedh Kryetarin e Bordit. 
Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të bordit Mbikëqyrës zgjat 4 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje. 
Bordi Mbikëqyrës punon në seanca të cilat mbahen sipas nevojës, të paktën një herë në 3 muaj dhe                  
detyrimisht pas çdo seance të bordit Ekzekutiv të Organizatës Komunale. 
Seancat thirren dhe udhëhiqen nga kryetari i bordit Mbikëqyrës. 
Bordi Mbikëqyrës vlerëson natyrën ligjore të akteve dhe vendimeve, kontrollon veprimtarinë financiare            
dhe afariste të organizatës dhe përgatit raport vjetor që ia prezanton sekretarit të përgjithshëm të               
LSDM-së, në konferencë dhe dërgon raport për punën e saj. Kryen edhe detyra të tjera të                
parashikuara nga ky Statut dhe me vendimet nga konferenca. 
Të gjitha të dhënat dhe dokumentet përkatëse janë në dispozicion për bordin Mbikëqyrës ndërsa për               
këtë është përgjegjës kryetari i Organizatës Komunale. 
 
III.3 Bordi i bashkësive lokale të LSDM-së  
  
Bordi bashkësive lokale të LSDM-së është formë themelore e veprimit politik në parti dhe të realizimit                
të të drejtave dhe detyrimeve të anëtarëve që dalin nga ky Statut. 
  

Neni 52 
Bordi i bashkësisë lokale të LSDM-së është formë organizative e lidhjes së të gjithë anëtarëve nga                
vendvotimi në përputhje me Kodin Zgjedhor. 



Vendimi për themelimin e bordit të bashkësisë lokale merret nga bordi Ekzekutiv i Organizatës              
Komunale të LSDM-së, në përputhje me Statutin e LSDM-së ose me kërkesën e të paktën 5                
anëtarëve të partisë, që është edhe numri minimal i anëtarëve për themelimin e bordit të bashkësisë                
lokale. 
 
Me përjashtim, bordi Ekzekutiv i Organizatës Komunale të LSDM-së, me pëlqimin paraprak të             
sekretarit të përgjithshëm të LSDM-së, mund të përcaktojë territorin e bordit të bashkësisë lokale              
ndryshe nga paragrafi 1, i cili do të rregullohet me një Rregullore të veçantë. 

Për shkak të operacionalizimit të aktiviteteve, dy ose më shumë borde të bashkësive lokale në                
kuadër të bashkësisë urbane ose lokale, me vendim të bordit Ekzekutiv të Organizatës Komunale,              
pasi të kenë marrë pëlqimin paraprak nga sekretari i përgjithshëm i LSDM-së, mund të formojnë një                
organizatë të bashkësisë lokale si formë organizative me karakter të përkohshëm, me të cilin udhëheq               
koordinatori i bashkësisë lokale. 
  

Neni 53 
Bordi i bashkësisë lokale takohet rregullisht, të paktën një herë në tre muaj. Gjatë takimeve mbahen                
procesverbale. Një kopje e procesverbalit i dërgohet Organizatës Komunale. Për aktivitetet dhe            
veprimin e përgjithshëm të anëtarëve, si dhe për format e veprimit dhe lidhjes së njësisë së                
bashkësisë lokale përgatitet raport vjetor i cili është subjekt i vlerësimit të mbledhjeve të bordit të                
bashkësisë lokale dhe organeve të LSDM-së. 
  

Neni 54 
Anëtarët e bordit të bashkësisë lokale zhvillojnë takim zgjedhor në të cilin ata zgjedhin një kryetar,                
sekretariat prej 4 deri në 8 anëtarë dhe arkëtar. 
Në bordin e bashkësisë lokale, me më pak se 20 anëtarë, zgjidhet kryetari, nënkryetari i organizatës                
dhe arkëtari. 
Mandati i personave të zgjedhur zgjat 4 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje. 
 

Neni 55 
Bordi i bashkësisë lokale me vlefshmëri të plotë mund të diskutojë dhe të vendosë nëse në mbledhjet                 
e saj një e treta e anëtarëve të organizatës marrin pjesë. 
Vendimet, qëndrimet dhe propozimet në mbledhjet e organizatave të bashkësive lokale miratohen me             
shumicë votash të të pranishmëve. 
  
Neni 56  
Në njësinë e një ose më shumë bordeve të bashkësisë lokale, me vendim të bordit Ekzekutiv të                 
Organizatës Komunale, si formë e tubimit së anëtarësisë dhe simpatizantëve, organizohet tribunë e             
përhershme - forum demokratik. 
Tribuna - forumi demokratik është një formë përmes së cilës anëtarësia informohet për veprimtarinë e               
partisë, për vendimet e organizatave dhe organeve dhe një formën përmes së cilës anëtarët mund të                
ndikojnë në punën dhe veprimtaritë e LSDM-së. Asnjë vendim nuk merret në tribunë. 
Në tribunat marrin pjesë dhe për aktivitetet e LSDM-së i informojnë anëtarët e organeve të LSDM-së                
nga njësia ose komuna për të cilat organizohen tribunat. Në to mund të ftohen të marrin pjesë edhe                  
anëtarët e organeve të LSDM-së përgjegjës për fusha të caktuara dhe njësi të veprimit të LSDM-së. 
  

Neni 57 
Kryetari dhe sekretariati i bordit të bashkësisë lokale janë të detyruar, në bashkëpunim me bordin               
Ekzekutiv të Organizatës Komunale, të sigurojnë kushte për ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve të               
anëtarëve që dalin nga ky Statut. 



  
Neni 58  
Për veprim operacional, në kuadër të bordit Vendor, formohen bashkësi lokale në përputhje me              
Rregulloren të cilën e miraton bordi Ekzekutiv i Komitetit Qendror. 
  
  
  
  
III.4 Organizimi i qytetit të LSDM - Shkup   

Neni 59 
Organizimi i qytetit të LSDM - Shkup është një formë e organizimit dhe veprimit të organizatave                
komunale të LSDM-së në territorin e qytetit të Shkupit. 
Fusha e veprimtarisë së Organizatës së Qytetit përshtatet me territorin e Qytetit të Shkupit, në               
përputhje me ndarjen administrative-territoriale të Republikës së Maqedonisë. 
Vendimin për themelimin dhe ndërprerjen e tij të veprimit e merr bordi Qendror i LSDM-së. 
Neni 60  
Organet e Organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup janë: Kryetari, bordi Ekzekutiv dhe bordi i qytetit i                
LSDM-Shkup. 
Bordi Mbikëqyrës i LSDM-së është gjithashtu Bordi Mbikëqyrës i Organizatës së Qytetit të LSDM-së 
Shkup. 

Neni 61 
Kryetari i Organizatës së Qytetit të LSDM - Shkup: 
- përfaqëson Organizatën Qytetare të LSDM-së - Shkup; 
- emëron anëtarët e bordit Ekzekutiv të Organizatës së Qytetit të LSDM - Shkup me pëlqim paraprak                 
të bordit Ekzekutiv të LSDM-së; 
- udhëheq Organizatën e Qytetit të LSDM - Shkup ndërmjet seancave të organeve të saj; 
- merr pjesë në ndërtimin e politikës së LSDM-së; 
- thërret dhe udhëheq seancat e bordit Ekzekutiv dhe Këshillit Bashkiak të 
LSDM-Shkup; 
- një herë në vit i dorëzon raport bordit të Qytetit të LSDM-Shkup; 
- kryen veprimtari të tjera që janë nën kompetencën e tij / saj me rregulloren për punë ndërsa me                   
vendime dhe akte të veçanta të bordit të Qytetit të LSDM- Shkup. 

Mandati i Kryetarit të Organizatës së Qytetit të LSDM- Shkup zgjat 4 (katër) vjet me të drejtën                  
e rizgjedhjes. 
  

Neni 62 
Bordi Ekzekutiv i Organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup përbëhet nga: 
- Kryetari i Organizatës së Qytetit të LSDM - Shkup; 
- 11-14 anëtarë të bordit Ekzekutiv të emëruar nga Kryetari i Organizatës së Qytetit të LSDM - Shkup,                  
me pëlqim paraprak nga bordi Ekzekutiv i LSDM-së. 
Bordi Ekzekutiv në përbërjen e tij zgjedh sekretar të Organizatës së Qytetit dhe dy (2) nënkryetarë                 

nga radhët e anëtarëve të tij, me propozimin e Kryetarit të Organizatës së Qytetit. 
Mandati i anëtarëve të Bordit Ekzekutiv të Organizatës së Qytetit, përkatësisht sekretarit dhe              

nënkryetarëve të Organizatës së Qytetit zgjat 4 vjet, brenda mandatit të Kryetarit të Organizatës së               
Qytetit të LSDM-Shkup, me të drejtën e rizgjedhjes. 

Në seancat e bordit Ekzekutiv të Organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup ftohen të marrin pjesë                
kryetari i Qytetit të Shkupit, nëse është nga radhët e LSDM-së, koordinatori i grupit të këshilltarëve të                 
LSDM-së në Këshillin e Qytetit të Shkupit, kryetari i Këshillit të Qytetit të Shkupit, nëse është nga                 
radhët e LSDM-së, kryetari i bordit të Përgjithshëm të RSDM-Shkup, koordinatori i Forumit të grave të                



Organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup, Kryetari i bordit Mbikëqyrës të LSDM-së dhe dy deputetë me               
propozimin e grupit parlamentar pa të drejtë për të marrë vendime. 

Sipas nevojës, në seancat e bordit Ekzekutiv të Organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup, ftohen               
të marrin pjesë edhe bartës të funksioneve publike dhe partiake të tjera, pa të drejtën e marrjes së                  
vendimeve. 
  

Neni 63 
Bordi Ekzekutiv i Organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup është organ politik-ekzekutiv i cili: 
- merr pjesë në ndërtimin dhe shprehjen e vullnetit politik të LSDM-së në territorin e qytetit të                
Shkupit; 
- kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të bordit të Qytetit të LSDM-Shkup dhe organeve më të               
larta të partisë;  
- jep vlerësime politike dhe konfirmon pikëpamjet politike;  
- merr pjesë në krijimin e politikës kadrovike në nivel të Qytetit të Shkupit; 
- kujdeset për vendosjen operative dhe veprimin e LSDM-së në territorin e 
Qyteti i Shkupit;  
- formon trupe punuese për zonat që janë në kompetencë të qytetit të Shkupit; 
- miraton rregulloren për punën e saj; 
- diskuton dhe vendos për çështje të tjera që janë në kompetencën e tij që dalin nga programi                 
dhe dispozitat ligjore të partisë; 
- shqyrton çështjet në kompetencë të Këshillit të Qytetit të Shkupit; 
- dorëzon raport për gjendjen aktuale politike në territorin e qytetit të Shkupit në bordin e Qytetit                
të LSDM-Shkup.  
- jep mendim për kandidatët për deputetë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 
  

Neni 64 
Bordi i Qytetit të LSDM - Shkup përbëhet nga:  
- Kryetari i Organizatës së Qytetit të LSDM - Shkup; 
- anëtarët e bordit Ekzekutiv të Organizatës së Qytetit të LSDM- Shkup  
- kryetarët e Organizatave Komunale të LSDM-së nga territori i qytetit të Shkupit; 
- anëtarët e zgjedhur në Konferencën e Organizatave Komunale të LSDM-së në territorin e             
qytetit të Shkupit me mandat katër (4) vjeçar, sipas vendimit të bordit Ekzekutiv të LSDM-së;  
- kryetari i qytetit të Shkupit, nëse është nga rradhët e LSDM; 
- kryetarët e komunave nga territori i qytetit të Shkupit nga radhët e LSDM-së; 
- anëtarët e Këshillit të qytetit të Shkupit nga radhët e LSDM-së; 
- Kryetari i bordit të përgjithshëm të RSDM Shkup dhe 
- koordinatori i Forumit të grave të Organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup. 
  
Neni 65  
Bordi i Qytetit të LSDM-Shkup: 
- merr pjesë në ndërtimin dhe realizimin e Programit të Partisë; 
- diskuton mbi raportet për situatat aktuale politike në territorin e qytetit të Shkupit; 
- miraton rregulloren për punën e saj; 
- propozon kandidat për kryetar të qytetit të Shkupit te bordi Ekzekutiv i LSDM-së; 
- propozon listë të këshilltarëve për Këshillin e Qytetit të Shkupit te bordi Ekzekutiv i LSDM-së; 
- diskuton raportin e grupit të Këshilltarëve të LSDM-së të paktën një herë në vit në Këshillin e                 
qytetit të Shkupit; 
- diskuton raportin e kryetarit të Organizatës së Qytetit një herë në vit;  



- diskuton dhe vendos për çështje të tjera që janë në kompetencën e tij, që dalin nga programi                 
dhe dispozitat ligjore të LSDM-së;  
 Bordi i Qytetit të LSDM-Shkup takohet sipas nevojës, të paktën një herë në muaj.  
Bordi i Qytetit të LSDM-Shkup është i detyruar të takohet para zgjedhjeve lokale, me qëllim që të                 
propozojnë kandidatët për organet e qytetit të Shkupit 
Bordi i Qytetit LSDM-Shkup takohet detyrimisht pas zgjedhjeve lokale me qëllim të analizimit të              
rezultateve të zgjedhjeve në nivel të Qytetit të Shkupit. 
Me vendim të Bordit Ekzekutiv të LSDM-së, Bordi i Qytetit LSDM-Shkup mund të takohet pas               
zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale me qëllim të analizimit të rezultateve të zgjedhjeve në             
nivelin e Qytetit të Shkupit. 

Neni 66 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e sekretarit dhe nënkryetarëve të Organizatës së Qytetit              

rregullohen me Rregulloren për punën e Bordit Ekzekutiv të Organizatës së Qytetit. 
  
IV - VENDIMMARRJA 
 

Neni 67 
Organet e LSDM-së vendosin plotësisht nëse në mbledhjet më shumë se gjysma e anëtarëve që               
përbëjnë organet janë të pranishëm ndërsa vendimet merren me shumicë votash nga të pranishmit. 
Nëse për çështjen e njëjtë ka më shumë propozime, si i miratuar konsiderohet propozimi që ka marrë                 
shumicën e votave nga të pranishmit. 
Me rregulloren e punës ose me vendim i veçantë mund të parashikohet një procedurë e veçantë për                 
miratimin e vendimeve në disa raunde votimi, me ç'rast në procesin e votimit bien propozimet me                
numrin më të vogël të votave, derisa me deklaratë nuk përcaktohet nëse ndonjë nga propozimet mori                
shumicën e votave nga të pranishmit. 
Nëse gjatë votimit një pakicë e konsiderueshme, pra të paktën 1/3 e numrit të përgjithshëm të                
anëtarëve të organit deklarohen kundër vendimit ose të përmbahen, vendimi shtyhet deri në seancën              
tjetër të organit përkatës dhe atëherë vendimi merret me shumicë votash. 
Pakica e konsiderueshme nga paragrafi 4 i këtij neni nuk duhet të duron asnjë pasojë nga pikëpamjet                 
e shprehura. 
 
V – ZGJEDHJE BRENDAPARTIAKE 

Neni 68 
Procedura, mënyra dhe kriteret për kandidimin dhe zgjedhjen e anëtarëve të organeve dhe bartësve të               
funksioneve në organe përcaktohen me vendim të Bordit Qendror të LSDM-së. 
Procedura e kandidimit realizohet me propozimin e anëtarëve të LSDM-së, me vetë-kandidim dhe me              
propozimin e Kryetarit, Sekretarit të Përgjithshëm dhe Bordit Ekzekutiv të LSDM-së. 
  

Neni 68-a 
Zgjedhja e Kryetarit të LSDM-së bëhet sipas një procedure të përcaktuar më parë nga Bordi Qendror i                 
LSDM-së me propozim të anëtarëve të LSDM-së dhe me vetë-kandidim. Kandidati për kryetar i              
LSDM-së është i detyruar të dorëzojë program për punë në fillim të procedurës së kandidimit në bordin                 
Ekzekutiv të Komitetit Qendror të LSDM-së. 
  

Neni 68-b 
Emërimi i Kryetarit të Organizatës Komunale të LSDM-së bëhet pas një procedure të përcaktuar më               
parë nga Bordi Qendror i LSDM-së me vetë-kandidim. Kandidati për kryetar i Organizatës Komunale              
të LSDM-së është i detyruar të dorëzon program pune në fillim të procedurës së kandidimit tek                
Kryetari i LSDM-së. 



 
Neni 68-c 

Bordi Ekzekutiv i Organizatës Komunale të LSDM-së përgatit propozim listë të kandidatëve për              
anëtarët e bordit Mbikëqyrës të Organizatës Komunale dhe e dërgon atë për fortifikim te bordi               
Ekzekutiv i LSDM-së. 
Bordi Ekzekutiv i LSDM-së përcakton listën e kandidatëve për anëtarët e bordit Mbikëqyrës të              
Organizatës Komunale dhe ia kthen atë Bordit Ekzekutiv, gjegjësisht Konferencës së Organizatës            
Komunale për miratim. 
  

Neni 68-d 
Me vendim të bordit Qendror të LSDM-së përcaktohen kriteret dhe parimi i jo grumbullimit të               
funksioneve. 

Neni 69 
Zgjedhja e bartësve të pozitave në LSDM bëhet me votim të fshehtë, përveç nëse rregullohet me                
Rregulloren në një mënyrë tjetër. 
Të zgjedhur janë kandidatët që kanë marrë numrin më të madh të votave, e shumicës së të                 
pranishmëve, por duhet të kenë më shumë se 1/3 e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të elektoratit. 
Nëse asnjë nga kandidatët nuk zgjidhet në raundin e parë, në raundin e dytë zgjedhor hyjnë dy                 
kandidatët të cilët kanë fituar shumicën e votave dhe kandidati që merr më shumë vota konsiderohet i                 
zgjedhur, por duhet të jetë më shumë se 1/3 e numrit të përgjithshëm të elektoratit. 
Nëse asnjë nga kandidatët nuk zgjidhet pas raundit të dytë, procedura e përzgjedhjes përsëritet me               
një listë të re. 
  

Neni 70 
 
Zgjedhja e anëtarëve të organeve të LSDM-së bëhet me votim të fshehtë, përveç nëse rregullohet me                
Rregullore në mënyrë tjetër. 
Kandidatët që kanë marrë më shumë vota janë zgjedhur, por duhet të kenë më shumë se 1/3 e numrit                    

të përgjithshëm të anëtarëve të elektoratit. 
Nëse gjatë votimit nuk është zgjedhur numri i nevojshëm i anëtarëve të organit, në mënyrë shtesë                
zgjedhën aq kandidat sa është e nevojshme për të mbushur përbërjen e trupit, në mënyrë të                
përcaktuar me Rregulloren ose të përcaktuar nga elektorati. 
Në të gjitha organet e LSDM-së duhet të kenë të paktën 30% anëtarë nën moshën 32 vjeç dhe të                   
paktën 40% të gjinisë më pak të përfaqësuar. 
  
Neni 71  
 
Organeve u votohet besimi nëse për besim më shumë se gjysma e të pranishmëve votuan pro, por jo                  
më pak se 1/3 e numrit të përgjithshëm të elektoratit. 
  

Neni 72 
Organet e LSDM-së i japin llogari Kongresit për punën e tyre. 
Me propozim të Bordit Qendror të LSDM-së ose 1/3 të Kongresit, Kongresi mund të ngre çështjen e                 
besimit në organet e LSDM-së, të cilat i zgjedh. 
Përderisa organet e zgjedhura nga Kongresi nuk fitojnë besimin e tyre, mandati i tyre pushon, ndërsa                
ata i kryejnë funksionet e tyre deri në afatin e caktuar për zgjedhjen e një përbërjeje të re. 
Në rastin e përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, Kongresi duhet të mbahet brenda 30 ditëve. 
  



Neni 73 
 
 
Organet e organizatës komunale janë përgjegjës për punën e tyre tek Kryetari i LSDM-së, Kryetari i                
Organizatës Komunale, gjegjësisht Konferenca. 
Bartësit e emëruar të posteve në LSDM pushohen nga puna në të njëjtën procedurë si për emërimin e                  
tyre. 

Kryetari i organizatës komunale mund të paraqesë në Konferencën e organizatës komunale             
një propozim për shkarkimin nga funksioni i anëtarëve të Bordit Ekzekutiv të organizatës komunale,              
nëse numri i anëtarëve që shkarkohen është më pak se 1/3 e numrit të përgjithshëm të anëtarëve në                  
trup. Perberja. 

Me propozimin e Bordit Ekzekutiv të Asamblesë së Përgjithshme të LSDM-së ose në 1/3 të                
Konferencës, Konferenca mund të ngrejë çështjen e besimit në organet që zgjedh. 
Për sa kohë që organet e zgjedhura nga Konferenca nuk fitojnë besimin e tyre, mandati i tyre pushon,                  
dhe ata kryejnë funksionet e tyre deri në afatin e caktuar për zgjedhjen e një përbërje të re. 
Në rastin e përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, Konferenca duhet të mbahet brenda 30 ditëve. 
  

Neni 74 
  
Nëse votohet mosbesim për kryetarin e LSDM-së, Kongresi thirret brenda 30 ditëve, me një zgjedhje                

të re të të gjitha organeve të LSDM-së, të zgjedhur nga Kongresi, mandati i të cilit zgjat 4 vjet. 
Nëse votohet mosbesimi në organet e tjera, brenda 30 ditësh mblidhet organi i duhur që i zgjedh ata                  
ndërsa mandati i anëtarëve të rinj zgjat deri në fund të mandatit ekzistues. 
  
  
VI – DEPUTETË DHE KËSHILLTARË NË LSDM  
Neni 75  
Deputetët e LSDM-së, të zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, formojnë një Grup              
Parlamentar në Kuvend për të koordinuar veprimin e tyre. 
 
Neni 76  
Anëtarët e Grupit Parlamentar zgjedhin nga radhët e anëtarëve të tyre një koordinator dhe një ose më                 
shumë zëvendës koordinatorë. 
Grupi parlamentar vepron në përputhje me rregullat për punë të miratuara me rregulloren e tij, në                
përputhje me vendimin e Bordit Qendror të LSDM-së. 
  

Neni 77 
Të paktën dy herë në vit, grupi parlamentar dorëzon raport mbi punën e tij në Komitetin Qendror të                  
LSDM-së dhe koordinon aktivitetet e tij me Komitetin Qendror të LSDM-së, i cili sjell vlerësime dhe                
pikëpamje për çështje që lidhen me debatet parlamentare. 
  
Neni 78  
Këshilltarët në këshillin bashkiak (Qyteti) nga radhët e LSDM-së formojnë grup të këshilluesve për të               
koordinuar veprimet e tyre. 
Anëtarët e grupeve këshilluese nga radhët e tyre zgjedhin koordinator dhe një ose më shumë               
zëvendës koordinatorë. 
Grupet këshilluese dorëzojnë raporte për punën e tyre të paktën një herë në vit pranë Bordeve                
Ekzekutive të Organizatave Komunale të LSDM-së, ndërsa grupi i Këshilltarëve në Këshillin e Qytetit              
të Shkupit para Bordit të Qytetit LSDM - Shkup. 



Grupet këshilluese koordinojnë rregullisht punën e tyre me ata organe që bëjnë vlerësime dhe              
pikëpamje për çështje që janë objekt diskutimi nga këshillat.  
  
   
VII - RINIA SOCIALDEMOKRATE E MAQEDONISË 
  

Neni 79 
Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë është një organizatë e të rinjve, e cila vepron brenda suazave të                
LSDM-së dhe që pranon dhe zbaton dokumentet programore të partisë. 
Vendimin për themelimin dhe shpërbërjen e Rinisë Socialdemokrate të Maqedonisë, si një organizatë             
e rinisë së LSDM-së, e sjell Bordi Qendror i LSDM-së. 
Bordi Ekzekutiv i LSDM-së merr vendim për miratimin e Statutit të RSDM dhe vendim për shpalljen                
dhe zhvillimin e një konference zgjedhore të RSDM. 
  

Neni 80 
Anëtarët e Rinisë Socialdemokrate të Maqedonisë zgjedhin organet e tyre në të gjitha nivelet              
organizative dhe përfaqësuesit e tyre janë të përfshirë direkt në punën e organeve të LSDM-së. 
  

Neni 81 
 Përbërja organizative dhe marrëdhëniet në RSDM rregullohen me një akt të RSDM, i cili më               
parë është miratuar nga Bordi Ekzekutiv i LSDM-së 
  
  
VIII –  FORUMI I GRAVE TË LSDM-së  

Neni 82 
Forumi i Grave është një organizatë e grave, e cila vepron brenda LSDM-së dhe e cila pranon dhe                  
zbaton dokumentet dhe veprimet e programit të partisë në fushën e avancimit të statusit dhe pozitës                
së grave brenda partisë dhe në të gjitha sferat e jetës shoqërore. 
Vendimi për krijimin dhe shpërbërjen e forumit të grave, si një organizatë e grave të LSDM-së, merret                 
nga Bordi Qendror i LSDM-së. 
  

Neni 83 
 

Përbërja organizative dhe mënyra e funksionimit të Forumit të Grave të LSDM-së rregullohen me një                
akt të veçantë të miratuar nga Bordi Ekzekutiv i LSDM-së. 
  
IX – FINANCIMI I PARTISË  
Neni 84  
 
Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë dhe format e saj organizative fitojnë burime financiare dhe 
prona të tjera nga: 
- tarifa e anëtarësisë së partisë; 
- donacionet dhe kontributet nga ana e anëtarëve dhe mbështetësit; 
- të ardhura të tjera nga persona fizikë dhe juridikë; 
- Buxheti i Republikës së Maqedonisë; 
- veprimtari e biznesit personal, nëse lejohet me ligj. 
Bordi Qendror i LSDM-së përcakton një rregullore të veçantë për veprimet materiale dhe financiare të               
partisë. 
  
  



X – MENAXHIMI ME LSDM-në, VEPRIMTARI HULUMTUESE DHE BOTUESE  
  

Neni 85 
 
Partia, kur është e lejuar me ligj, mund të kryejë veprimtari afariste dhe të tjera. Partia mund të jetë                   
themeluesi dhe bashkëthemeluesi i një ndërmarrje ose forma tjetra organizative të biznesit ose             
veprimtarisë tjetër, nëse lejohet me ligj. 
Bordi Qendror i LSDM-së administron pronën dhe administron punën e partisë dhe në emër të               
LSDM-së përmbush të drejtat dhe detyrat që rrjedhin nga pozita e themeluesit të një ndërmarrje ose                
lloji tjetër i veprimtarisë afariste. 
Përfundimi i anëtarësimit në LSDM, ndërprerja e punës ose shpërbërja e formave organizative nuk              
japin asnjë të drejtë mbi pronën e LSDM-së. Për suksesin e menaxhimit të LSDM-së është një person                 
përgjegjës, të drejtat dhe detyrimet e të cilit rregullohen me akte dhe vendime të veçanta të Bordit                 
Qendror të LSDM-së. 
  
Neni 86  
Për të promovuar pikëpamjet politike të partisë, LSDM organizon veprimtari botuese që përfshin:             
botimin e librave, gazetave, revistave dhe mediave të tjera publike, si dhe organizata hulumtuese              
shkencore, nëse lejohet me ligj. 
Vendimi për krijimin e mediave publike nga paragrafi 1 i këtij neni merret nga Bordi Qendror i                 
LSDM-së, i cili është bartës i të drejtave dhe detyrimeve që, sipas ligjit, i ka botuesi. 
Bordi Qendror i LSDM-së, me një akt të përgjithshëm të veçantë, mund të redaktojë çështjet që lidhen                 
me veprimtarinë botuese. 
  
XI – DISPOZITA TË VEÇANTA   
 
Ndërprerja e funksionit në organet e Partisë  
  

Neni 87 
  
Funksioni në organet e partisë përfundon për shkak të revokimit, shkarkimit ose dorëheqjes. Vendimin              
për shkarkimin e anëtarit të një organi ose bartës i funksionit merret nga organi në nivelin e duhur të                   
organizimit me të cilin u krye zgjedhja, në mënyrën në të cilën janë zgjidhur anëtarët e organeve ose                  
bartësve të funksionit. 
Në rast të revokimit, funksioni pushon në momentin e shpalljes së rezultateve të votimit për revokim                
dhe në rast të dorëheqjes me konstatimin e tij nga organi përkatës. Në rast të pushimit nga puna,                  
funksioni përfundon në ditën e marrjes së vendimit. 
 

Neni 88 
Konferenca e Organizatës Komunale të LSDM-së, Bordi Ekzekutiv në nivelin e duhur organizativ dhe              
Bordi Qendror i LSDM-së mund të parashtrojnë propozim për revokim. 
Propozim për revokim të një anëtari të LSDM-së mund të parashtrohet nga kryetari i LSDM-së ose të                 
paktën 1/3 e delegatëve të Kongresit. 
Anëtari i Bordit Ekzekutiv të Bordit Qendror të LSDM-së revokohet në mënyrën si u zgjodh në atë                 
pozicion dhe propozimi mund të parashtrohet nga Kryetari i LSDM-së ose Bordi Ekzekutiv i Bordit               
Qendror të LSDM-së. 
Shkarkimi nga funksioni, përkatësisht anëtarësimi në organ kryhet nga organi që ka marrë vendim që               
të emërohet me dhe pa propozim. 



Lidhur me shkarkimin, Kryetari i LSDM-së, kryetari i Organizatës Komunale dhe kryetari i Organizatës              
së Qytetit të LSDM - Shkup dorëzon raport mbi arsyet e pushimit nga puna në nivelin organizativ tek                  
Bordi Qendror, Konferenca e Organizatës Komunale, përkatësisht Bordi Ekzekutiv i LSDM-së. 
Propozimi për shkarkim mund të paraqitet nga bordi Ekzekutiv i Organizatës Komunale, bordi             
Mbikëqyrës i Organizatës Komunale, bordi Ekzekutiv i Organizatës së Qytetit të LSDM-Shkup, bordi i              
Qytetit i LSDM-Shkup, bordi Ekzekutiv i LSDM-së, bordi Mbikëqyrës i LSDM-së dhe bordi Qendror i               
LSDM-së. Propozimi i parashtrohet organit që mori vendim për emërimin. 
Anëtari i organit ose bartës i funksionit, i cili është liruar nga detyra e tij / saj me vendim, d.m.th. është                     
pushuar me vendim, ka të drejtë të ankohet brenda 15 ditëve pranë bordit Mbikëqyrës të LSDM-së,                
vendimi i të cilit është përfundimtar. 
  

Neni 89 
Dorëheqja për ndërprerje të funksionit i dërgohet autoritetit përkatës. 
Parashtruesi i dorëheqjes ka të drejtë dhe detyrë ta shpjegojë dorëheqjen me shkrim ose me gojë. 
  
Shpërndarja e formës organizative të LSDM-së 
 

Neni 90 
 
Bordi Qendror i LSDM-së mund të vendosë që të shpërndajë formën organizative të LSDM-së, në               
mënyrë që të ndërpresë plotësisht punën e tij ose të zvogëlojë fushën e veprimtarisë, në mënyrë që të                  
mos arrihet programi, qëllimet statutore dhe politike të partisë. 
Kundër vendimit të shpërbërjes mund të parashtrohet ankesë nga organi të cilit i përket vendimi,               
brenda 15 ditëve. 
Ankesa i dorëzohet Bordit Mbikëqyrës të LSDM-së, vendimi i të cilit është përfundimtar 
  

Neni 91 
Nëse organe të caktuara të formave dhe organizatave organizative të LSDM-së që veprojnë brenda              
LSDM-së nuk i arrijnë angazhimet programatike, statutore dhe qëllimeve politike të partisë, Bordi             
Qendror i LSDM-së mund të fillojë ose të thërrasë një seancë konferencash në nivelin e duhur për                 
votë besimi të organit dhe eventualisht zgjedhje të organit të ri. 
Deri në mbledhjen e konferencës nga paragrafi 1 i këtij neni, Bordi Qendror i LSDM-së mund të                 
caktojë një udhëheqësi të përkohshme. 
  
  
  
Shërbim profesional i partisë 
Neni 92  
  
Për të kryer veprimtari profesionale, administrative dhe veprimtari të tjera, partia themelon shërbim              

profesional. 
Bordi Ekzekutiv i Bordit Qendror të LSDM-së miraton aktet e përgjithshme që rregullojnë organizimin              
dhe punën e Shërbimit, si dhe vendimet që lidhen me të drejtat dhe detyrimet e marrëdhënies së                 
punës, përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë Statut ose akt tjetër të përgjithshëm. 
  
   
XII – SHUARJA E LSDM 

Neni 93 
Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë mund të pushojë nga veprimtaria: 



1. me vendim të Kongresit, për të cilin nevojitet shumicë e 2/3 të numrit të përgjithshëm të anëtarëve                  
të Kongresit dhe pas një diskutimi të mëparshëm në parti; 
2. kur numri i anëtarëve do të zvogëlohet nën numrin e përcaktuar me ligj për themelimin e tij. 
Kryetari i partisë ose personi që e zëvendëson atë, d.m.th një person i autorizuar prej tij, njofton                 
gjykatën përkatëse në Shkup për shuarjen e LSDM-së në rastet e paragrafit 1 pika 1 dhe 2 të këtij                   
neni, me qëllim që të fshihet partia nga regjistri gjyqësor. 
Me vendimin për të ndaluar punën, Kongresi vendos se kujt do t’i jepet (dhurohet) prona e LSDM-së -                  
shtetit (fondet për ndihmë sociale), organizatave humanitare, etj. 
  
XIII – DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE   
Neni 94  
Ndryshimet në Statut bëhen nga Kongresi i LSDM-së, me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i                
anëtarëve. 
  

Neni 95 
Statuti hyn në fuqi ditën e miratimit të tij. 
  
Neni 96  
Harmonizimi i dispozitave të këtij Statuti duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve nga dita e sjelljes                 
së tij.  
Në ndërkohë, procedurat do të kryhen sipas rregullave të miratuara nga Bordi Qendror.  
  
   
    

LIDHJA SOCIALDEMOKRATE E MAQEDONISË     KRYETAR 
       

                   ZORAN ZAEV 


