ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА
на Обединета младина за Македонија
ДАТА: 13.12.2020

Член 1
Обединета младина за Македонија (во понатамошниот текст ОММ) е основана согласно Статутот
на Обединети за Македонија (во понатамошниот текст Партијата; ОМ)
ОМM целосно ги прифаќа Програмата и политичката платформа на Обединети за Македонија, кои
се во согласност со Статутот и програмата на Партијата.
ОММ за својата работа го известува Претседателството на Партијата.

Член 2
Името на младинската организација на Обединети за Македонија е: Обединета младина за
Македонија.
Скратено име е: ОММ
Седиште на ОММ е седиштето на Обединети за Македонија

Член 3
Цели на Обединета младина за Македонија се:
Се залагаме за центар-десните политичко-економски принципи, спроведувајќи модерен, прозападен, државен патриотизам:

– Државен патриотизам, не етнички национализам
- Демократија, конструктивни идеи, државен патриотизам, а не манипулација врз база на етнички
национализам.
–Демократски развој и социјален просперитет на Република Северна Македонија.
- Воздигнување на достоинството и духовните вредности на македонскиот народ, без разлика на
вера и националност, граѓаните на Република Северна Македонија и македонската држава.
- Сите граѓани согласно законите, правата и обврските се слободни да располагаат со себе, својот
имот како што сметаат дека е правилно, се додека не ја загрозуваат сопствената, како и слободата
и безбедноста на другите.
– Правна држава: Доследно спроведување на законите и правните процедури и самостојност во
одлучувањето на судовите;
– Слободен пазар: Пазарно стопанство и приватната сопственост, како темелни основи на
економскиот систем.
– Слободно здружување на граѓаните во партиски или непартиски организации и здруженија и за
слобода на вероисповеданието, во која свештенството и верите се автономни;
– Слобода на говорот и печатот, спротивставување на секаков вид политичко туторство врз
новинарството, цензурата и интервенционизмот во новинарските прилози;
– Градење на пријателство и добрососедство со сите соседни држави
– Соработка со меѓународни организации чии што приоритети се регионална и глобална сигурност
и заштита на човековите права;
- Зачленување на Република Северна Македонија во Европската Унија и НАТО и со тоа
обезбедување на економско-социјална сигурност.
– Зелен конзерватизам: Заштита на животната средина, зачувување на природата, што само по
себе носи здраво потомство.
- Младински активизам: Промовирање на модерен про-западен конзерватизам, критичко
размислување на младите, поголемо учество на младите луѓе во решавање на проблемите.

Член 4
Пристапувањето во ОММ е доброволно и лично право на секој граѓанин кој ги прифаќа нејзините
програмски определби и овој Деловник.
Член 5
Член на ОММ може да биде секое лице од 18-32 години, граѓанин на Република Северна
Македонија, без разлика на неговото национално потекло, верска определба, пол, социјален и
економски статус, кој живее или работи во или надвор од Македонија, кој не е член на друга
политичка партија, а кој ќе даде изјава (пристапница) за членство во Партијата и ги прифаќа
програмските определби и целите и задачите содржани во овој Статут.
Член 6
Членот на ОММ ги има следниве права, обврски и одговорности:
- да ги почитува и активно да учествува во остварувањето на целите, задачите и документите на
ОММ, како и активностите кои од нив произлегуваат;
- да учествува во утврдувањето и спроведувањето на активностите на сите нивоа на
организирање на ОММ преку иницирање, подготовка и реализација на проекти во насока на
целите, задачите и програмата на ОММ;
- да учествува во активностите на сите нивоа во општественото живеење преку разни форми на
дејствување утврдени во Програмата;
- да бира и да биде биран во телата и органите на ОММ;
- редовно да биде информиран и да информира за активностите на ОММ на сите нивоа;
- за својата работа одговара пред соодветни органи и тела на ОММ

Членството на ОММ може да престане со:
- изјава за доброволно истапување од членството на Партијата;
- изјава за доброволно истапување од членството на ОММ; - однесување кое го нарушува угледот
на ОММ;
- учество во активности спротивни на Партијата.

Член 10
Органи на ОММ се:
-Конгрес
- Претседател
- Претседателство
- Комисии по сектори
- Студентска организација при ОММ
- Комисија за надзор над материјално-финансиското работење

Членовите на ОММ се организираат на територијален принцип и тоа како:

Областно - регионални организации
Општински организации
Градска организација
Задгранична организација на ОММ

Член 11
Прашањата кои не се уредени со овој Деловник ќе се регулираат со посебни одлуки и други акти
во согласност со Статутот и Програмата на Обединети за Македонија.

Член 12
Изменувањето и дополнувањето на овој Деловник се врши на начин и постапка како и неговото
донесување.

Член 13

Со влегувањето во сила овој Деловник претстануваат да важат сите претходно донесени правни
акти со кои е уредена организациската поставеност и работа на органите на ОММ.

Член 14
Овој Деловник влегува во сила од денот на неговото донесување.
Ѓорѓи Станковски
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