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СЕ ОДРЖА ОСМИОТ КОНГРЕС НА СПМ
Во саботата, на 27 мај 2017 година, Социјалистичката партија
на Македонија го одржа својот осми конгрес. Во обновената
сала во своето седиште во Скопје, 157 присутни делегати од
сите општински организации и голем број истакнати членови
на Партијата и гости направија рекапитулација на своето
четиригодишно работење и ги трасираа наредните задачи на
своето идно ангажирање.
Конгресот ги усвои извештаите за работата на Партијата и на
Надзорниот одбор за материјално финансиското работење меѓу
двата конгреса, при што даде позитивни оценки за ангажирањата
и за постигнатите резултати. Заради поголема оперативност и
ефикасност во работењето беа усвоени повеќе измени и дополнувања на Статутот на СПМ. Намален е бројот на
членовите на Републичкиот одбор на СПМ од 99 на 61 член и споени се надлежностите на Извршниот одбор и
Претседателството на Партијата во едно тело.
Усвоени се Заклучоци со кои се дефинираат задачите на социјалистите во наредниот период, во кој, по десетина
години активно и успешно учество на Партијата во власта, таа ќе дејствува како опозиција. Тоа се нови предизвици
за членството и кон нив сите ќе се ангажираат со полн ентузијазам.
Конгресот избра нов Републички одбор од 61 член и Надзорен одбор од 5 члена, а со акламација досегашниот
претседател Љубисав Иванов Ѕинго беше избран и во наредниот период да ја води Партијата.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СПМ
По завршувањето на работата на Осмиот конгрес, се состана новоизбраниот Републички одбор на СПМ, при што
беше конституирано новото претседателство на СПМ од 15 члена и беа распределени должностите.
Покрај претседателот на СПМ Иванов, за потпретседатели на СПМ се избрани Михаил Цветков, Јован Лазарев и
Сашко Николовски. За генерален секретар на Партијата е
НАДЗОРЕН ОДБОР НА СПМ
избран Љупчо Димовски, а за извршни секретари - Владанка
Авировиќ и Малиша Станковиќ.
Осмиот Конгрес на СПМ за членови на Надзорниот
За членови во претседателството се избрани и Јовица одбор на Партијата ги избра: Александар Бошковиќ,
Андовски, Стојан Миланов, Јован Пејковски, Тодор Каламатиев Соња Апостоловска, Борис Пешов, Виолета
Шишковска и Марјан Ивановски.
и Жарко Милошевски.
Според Статутот на СПМ, по автоматизам, за членови во Претседателството се избрани и Драган Атанасовски
(претседател на Млади социјалисти), Гордана Тошеска (претседателка на Форумот на жени на СПМ) и Ненад
Јоксимовиќ (претседател на Градската организација на СПМ Скопје).

СИТЕ НАШИ КОНГРЕСИ
ПРВИОТ, основачки конгрес на Социјалистичката партија на Македонија е одржан на 8 јуни 1991 година, кога за претседател
е избран Киро Поповски.
ВТОРИОТ конгрес е одржан на 1 јули 1995 година, кога за претседател повторно е избран Киро Поповски.
ТРЕТИОТ, прв ВОНРЕДЕН, конгрес на СПМ е одржан на 25 мај 1996 година. За претседател на СПМ е избран Љубисав Иванов
Ѕинго.
ЧЕТВРТИОТ конгрес на СПМ е одржан на 25 мај 2000 година.
ПЕТТИОТ конгрес е одржан на 25 октомври 2003 година.
ШЕСТИОТ конгрес е одржан на 1 декември 2007 година, а СЕДМИОТ конгрес на СПМ на 29 декември 2012 година. Сите
конгреси се одржани во Скопје и на сите последователни шест конгреси (од третиот, заклучно со осмиот), за претседател на
Партијата е избиран Љубисав Иванов Ѕинго.
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