СТАТУТ
НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКАТА МЛАДИНА НА
МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
член 1
Социјалдемократската младина на Македонија (во натамошниот текст СДММ) е
автономна организација која делува во рамките на Социјалдемократскиот сојуз на
Македонија врз основа на Програмската Декларација и Статутот на СДММ, и која ги
прифаќа Статутот на и Програмската Декларација на СДСМ.
Со овој Статут, Социјалдемократската младина на Македонија ги уредува:
политичките начела и цели; условите за пристапување и престанок на членувањето,
правата, обврските и одговорностите на членовите; организационата структура и органите,
стекнувањето и располагањето со средства, престанок на работата на младината, како и
други прашања кои се од интерес на членството и работата на Партијата.
член 2
Социјалдемократската младина на Македонија е основана под името Младински
Демократски Форум, на неговото Основачко Собрание одржано на 9 ноември 1991 година
во Скопје.
Начела и цели
член 3
Социјалдемократската младина на Македонија, како организација на младите, во
согласност со Социјалдемократската идеологија и програмските одредби и решенија на
партијата, работи на остварување на следните политички начела и цели::
- Почитување на човекот, неговото достоинство, права и слободи, без разлика на неговата
верска, расна, национална и полова припадност, неговите политички уверувања и
социјална положба;
- Социјална заштита за маргинализираните групи на млади, нивна еманципација и еднаква
стартна позиција во општеството;
- Негување на културните вредности, историски придобивки на сите заедници на
територијата на Република Македонија;
- Формирање на образовни капацитети, во согласност со прогресивниот дел од
Социјалдемократската идеологија;
- Афирмација и еманципација на младите во општеството, како движечка сила на сите
позитивни промени;
-Примена и развој на европските вредности во Македонија како и нејзино директно
вклучување во европските и евро-атлантските интеграциони процеси;
-Почитување на анти-фашизмот како цивилизациска придобивка на современиот свет;
-Одржување и заштита на природата и животниот простор;
Основните начела и цели од став 1 на овој член, подетално се разработуваат во
Програмската Декларација на СДСМ и СДММ како и во други документи што се донесуваат
во рамките на политичкото дејствување на Партијата.

Делување, назив и седиште, симболи, јавност, застапување и претставување
член 4
СДММ го наоѓа своето место во стратегискиот настап на СДСМ како политички
подмладок на оваа партија; придонесува за изработка на нејзината програма притоа имајки
развивајки самостојна политичка иницијатива и дијалог меѓу младите и другите субјекти во
општеството.
член 5
Координацијата на активностите на СДММ со активностите на СДСМ подразбира
усогласување на иницијативите и заедничката работа врз демократски и рамноправни
основи, со целосно уважување на разликите кои можат да се јават по определени прашања
и проблеми.
Органите на СДММ ја координираат својата активност со органите на СДСМ, на
соодветно ниво.
Делегации на органите и телата на СДММ можат да учествуваат во органите и телата
на СДСМ на соодветно ниво.
Делегација на СДММ може да присуствува на позначајни партиски собири.
член 6
СДММ развива облици на политичко, интересно и струково организирање со цел да
ги афирмира идејните основи, вредносните критериуми, демократската содржина и
прогресивната ориентација на СДСМ и во исто време ги отфрла сите обиди за користење на
недемократски, тоталитарни и други насилни методи.
член 7
Полниот назив на организацијата е Социјалдемократска младина на Македонија.
Освен целосниот назив на организацијата дефинирано во став 1 од овој член, во
активностите ќе се користи и кратенката на организацијата, СДММ.
Меѓународниот назив на Социјалдемократската младина е Socialdemocratic Youth of
Macedonia (скратено SDYM).
член 8
Седиштето на СДММ се наоѓа на ул. Бихаќка број 8, Скопје, во просториите на
Централниот Одбор на СДСМ.
член 9
Работата на СДММ е јавна.
По исклучок, во определени случаи, органите на СДММ можат да донесат одлука
седниците да бидат затворени за јавноста.
За остварување на начелото на јавност се грижи Извршниот одбор на СДММ.

член 10
СДММ има тркалезен печат со пречник од 3 сантиметри, во чија што средина се
наоѓа ѕвезда петокрака со роза и на чии рабови е испишано името `Социјалдемократски
сојуз на Македонија – Социјалдемократска младина на Македонија`.
СДММ има знак кој се состои од жолта ѕвезда петокрака на чии горен и лев крак, со
црвена боја е потцртана буквата М, и е поставена врз сина основа, којашто во средина има
стилизирана црвена роза во форма на стисната дланка.
Покрај знакот од претходниот став, може да се користи и кратенката на називот на
организацијата, СДММ.
Користењето и чувањето на печатот и знакот се уредува со посебна одлука на
Централниот одбор на СДММ.
член 11
СДММ ја претставува и застапува Претседателот на СДММ.
СДММ може да ја претставува еден од потпретседателите, секретарот или член на
Централниот одбор, со претходна писмена согласност дадена од Претседателот на СДММ
или со одлука на Извршниот одбор на СДММ.
СДММ може да биде претставувана и застапувана и од страна на организации во кои
таа е колективен член.

II. ЧЛЕНСТВО
Услови и начин на зачленување
член 12
Член на СДММ може да биде секој полнолетен граѓанин – државјанин на Република
Македонија, кој доброволно дал изјава за членство во Партијата и кој ги прифаќа
програмските определби од Статутот и Програмската декларација како на СДСМ така и на
СДММ.
Членството во Социјалдемократската младина на Македонија е неспоиво со
членување во младинска организација на друга политичка партија.
Член на СДММ не смее да биде помлад од 18, ниту постар од 28 години.
член 13
Членувањето во СДММ престанува:
- со истапување;
- со исклучување;
- со надминување на старосната граница;
- со смрт.
Исклучувањето настанува во услови кога се крши Програмската Декларација и
Статутот на СДСМ и СДММ, членување во друга политичка партија или група навреда на
органите и угледот на СДММ, како и повреда на моралниот и етичкиот кодекс на
однесување.

Одлука за опомена, односно одлука за исклучување донесува Извршниот одбор на
Локалниот клуб или Централниот одбор на СДММ.
Извршниот одбор на Локалниот клуб одлучува за членови и функционери од
неговиот локален клуб, кои се избрани на локално ниво.
Централниот одбор на СДММ одлучува за членови на Централниот одбор на СДММ
и неговиот Извршен одбор.
Извршниот одбор на Локалниот клуб на СДММ може да донесе одлука за
привремено запирање на активностите што ги има членот на СДММ против кого е
покрената постапката за исклучување.
За исклучување на одреден член на СДММ одлучува Извршниот одбор на Локалниот
клуб на СДММ со јавна усна расправа. На расправата задолжително се повикува членот
против кого се води постапката и на истата се води записник.
Во постапката за исклучување задолжително мора да се приложат докази
(документи, изјави и сл.), а основ за донесување на Одлука е усната расправа.
член 14
Опомена може да се изрече за помали облици на повреда со кои е нанесена мала
штета на СДСМ и СДММ.
Одлука за исклучување на членот може да се изрече за потешки облици на повреда
со кои е нанесена значителна штета на Партијата и СДММ.
член 15
Одлуките кои се носат во постапка за исклучување мораат да бидат во писмена
форма, со образложение и поука за жалба.
Одлуката задолжително се доставува до членот, за кого се водела постапка за
исклучување.
Членот во рок од 15 денови од денот на доставувањето на Одлуката има право на
жалба до Надзорниот одбор на СДММ.
Со Одлука на Надзорниот одбор на СДММ може да се потврди, преиначи и укине
претходната Одлука на или Извршниот одбор на ЛК СДММ
Права и обврски на членовите
член 16
Членот на СДММ ги има следните права:
- да учествува во градењето и остварувањето на политиката на Партијата и партискиот
подмладок;
- самостојно да превзема иницијативи кои не се спротивни на Статутот и Програмските
определби на СДСМ и СДММ;
- да избира и биде избран во сите органи на СДММ;
- да биде кандидат на партиските листи за парламентарните и локалните избори;
- да биде редовно информиран за активностите на СДММ и критички да се осврнува врз
нив;

- да прима солидарна помош од СДММ, во согласност со посебни акти, особено при
повредување на негови права поради членување во истата;
- да го издвои сопственото мислење, предлози и ставови со кои останува малцинство при
расправата и во донесувањето одлуки, согласно член 65 од овој Статут.
- да има пристап до информациите на web – страната на СДСМ наменета само за членовите;
- теоретски и практично да се обучува и оспособува за политичко делување, организирано
од страна на СДММ;
- пред надлежните органи и во согласно со овој Статут да ги заштити своите права.
член 17
Членовите на СДММ ги имаат следните обврски:
- да се залагаат за остварување на Програмската определба на СДСМ и СДММ;
- да го чуваат угледот на СДСМ и СДММ;
- да ги почитуваат одлуките и ставовите на организацијата и органите на СДСМ и
СДММ.

III. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА СДММ
член 18
Членството на СДММ територијално е организирано во следните облици на
дејствување:
- Социјалдемократска младина на Македонија;
- Локален клуб на СДММ;
- Месен клуб на СДММ.
Членовите на СДММ може да се организираат и во интересовни облици (совети,
комисии, секции, активи и сл.).
Одлуката за нивно формирање ја донесува Централниот одбор на СДММ.
III.1 Социјалдемократска младина на Македонија
член 19
Органи на СДММ се:
- Конференција;
- Централен одбор;
- Претседател и
- Надзорен одбор.
III.1.1 Конференција на СДММ
член 20
Конференцијата на СДММ ја сочинуваат:
- по 1 делегат на определен број на членови на локалните клубови на СДММ,
утврдени со одлука за свикување на Конференцијата;

- Претседателот на СДММ;
- Секретарот на СДММ;
- членовите на Централниот одбор и Надзорниот одбор на СДММ;
- Претседателите на локалните клубови, Претседателот и Секретарот на градската
организација на СДММ – Скопје;
- членовите на парламентарната група на СДСМ, министрите и заменици – министри
избрани од листите на СДММ до 28 години;
- градоначалниците од редовите на СДММ.
член 21
Конференцијата на СДММ е највисок орган на СДММ.
Мандатот на делегатите на конференцијата трае 2 години.
Мандатот на делегатите со кои се прават измени и дополнување во составот на
Конференција е во рамките на двегодишниот мандат на целата Конференција.
член 22
Конференцијата на СДММ се свикува најмалку еднаш годишно, а секоја втора година
се состанува на изборна конференција.
Одлука за свикување на Конференцијата донесува Централниот одбор на СДММ.
Конференцијата пред рокот утврден во овој Статут се свикува на барање на
Претседателот на СДММ, најмалку 1/3 од членовите на ЦО на СДММ, Надзорниот одбор на
СДММ или најмалку 1/3 од локалните клубови на СДММ и со одлука на Извршниот одбор
на СДСМ. Предлогот за свикување на Конференцијата пред рокот утврден во овој Статут
треба да содржи дневен ред со образложение.
Конференцијата на СДММ може да ја свика Надзорниот одбор на СДММ или
Претседателот на СДММ доколку Централниот одбор на СДММ во рок од 2 месеци не
постапи во согласност со одредбите од став 3 од овој член.
Одлуката за свикување на Конференцијата се објавува најмалку 15 дена пред денот
на одржување.
Кога Конференцијата се свикува во смисла на став 3 и 4 од овој член, рокот за
објавување може да биде и пократок.
член 23
Конференцијата на СДММ:
- донесува Програма и Статут на СДММ;
- го одобрува извештајот за работа на органите меѓу 2 изборни седници –
конференции;
- го утврдува бројот на членовите на органите и носителите на функциите на СДММ;
- избира претседател на СДММ;
- по исклучок, во определени случаи, избира вршител на должноста Претседател на
СДММ со мандат што ќе го утврди Конференцијата но не подолг од редовниот мандат на
Претседателот на СДММ;
- избира членови на Централен одбор на СДММ;
- избира членови на Надзорен одбор на СДММ;

- предлага кандидати за учество на парламентарните и локалните избори;
- донесува деловник за својата работа;
- ја утврдува одговорноста на носителите на функции што ги избира;
- по потреба, разгледува и други прашања поврзани за работата на СДММ.
III.1.2 Централен одбор на СДММ
член 24
Централниот одбор на СДММ го сочинуваат:
- Претседателот на СДММ;
- 70-90 члена на Централниот одбор што ги избира Конференцијата;
Мандатот на членовите на Централниот одбор трае 2 години со право на повторен
избор.
член 25
Централниот одбор на СДММ е највисок орган на СДММ меѓу 2 конференции кој:
- раководи со СДММ меѓу две конференции и се грижи за исполнувањето на
неговите одлуки;
- дава политички оценки и утврдува политички ставови на СДММ;
- избира Секретар на СДММ од својот состав по предлог на Претседателот на СДММ;
- избира 15-17 членови на Извршниот одбор на Централниот одбор на СДММ;
- избира еден или повеќе потпретседатели на Централниот одбор од својот состав;
- донесува Правилник за работа на регионалните координатори;
- донесува одлуки за оснивање на интересни облици на организирање на членството
на републичко ниво;
- решава по жалби на одлуките на Извршните одбори на Локалните клубови на
СДММ;
- донесува Одлука за распуштање на Локален клуб на СДММ;
- му предлага на Конференцијата кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Р.Македонија, како и кандидати за органите на СДСМ;
- донесува одлука за распишување на внатрепартиски избори и во Правилник ги
утврдува критериумите и постапката за избор на членовите и органите;
- ја утврдува одговорноста на носителите на функции што ги избира;
- основа постојани и привремени работни тела (одбори, комисии, проекти групи и
сл.), чиј делокруг на работа се утврдува со одлуката за нивно основање;
- донесува деловник за својата работа;
- по потреба решава и за други прашања поврзани со работата на СДММ кои со
Статутот или со друг општ акт не се ставени во надлежноста на друг орган на СДММ.
член 26
Седниците на Централниот одбор се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш на
секои 3 месеци.
Седниците на ЦО на СДММ ги свикува и ги води Претседателот на СДММ по своја
сопствена иницијатива, по иницијатива на Извршниот одбор на СДММ или 1/3 од

членовите на Централниот одбор на СДММ и е должен на дневен ред да ги стави точките
што ги предлага подносителот.
Ако Претседателот во рок од 7 дена не постапи по барањето од ставот 2 од овој член,
Централниот одбор може да биде свикан и од подносителот на барањето.
Во случај на отсуство на Претседателот на СДММ, седниците може да ги свика
секретарот или еден од потпретседателите согласно став 2 од овој член.
На седниците на ЦО се покануваат Претседателот на НО на СДММ, членовите на
пратеничката група на СДСМ што се избрани од редовите на СДММ, министрите и
заменици министри доколку се од редовите на СДММ, Претседателот, Секретарот и
потпретседателите на ГО на СДММ - Скопје, без право на одлучување.
III.1.3 Претседател на СДММ
член 27
Претседателот на СДММ:
- ја претставува и застапува СДММ;
- раководи со СДММ помеѓу две седници на нејзините органи;
- учествува во градењето на политиката на СДММ;
- ги свикува седниците на Централниот и Извршниот одбор на СДММ
- ја свикува првата седница на Надзорниот одбор на СДММ;
- предлага кандидат за Секретар на СДММ на Централниот одбор на СДММ;
- извршува и други работи што му се ставени во надлежност со општите акти и со
посебните одлуки на органите на СДММ;
Мандатот на Претседателот на СДММ трае 2 години со право на повторен избор.
III.1.4 Извршен одбор на Централниот одбор на СДММ
член 28
Извршниот одбор на Централниот одбор на СДММ го сочинуваат:
- Претседателот на СДММ;
- Секретарот на СДММ;
- Потпретседателите на Централниот одбор на СДММ;
- 15-17 членови што ги избира Централниот одбор од својот состав и
Мандатот на членовите на Извршниот одбор на Централниот одбор на СДММ трае 2
години со право на повторен избор.
член 29
Извршниот одбор на Централниот одбор е политичко извршен орган кој:
- учествува во градењето и изразувањето на политичката волја на СДММ;
- ги реализира заклучоците и ставовите на Централниот одбор на СДММ што се
однесуваат на организираноста и внатрешниот живот на СДММ;
- ги обработува прашањата од внатрешен организационен и кадровски карактер и е
одговорен за ефикасното спроведување на професионалните работи за потребите на
СДММ;

- избира регионални координатори;
- го води тековното финансово и материјално работење на СДММ и донесува
соодветни одлуки и други акти;
- ги разгледува иницијативите, предлозите, мислењата и молбите што се упатени до
него, односно што се однесуваат на организационите прашања на СДММ;
- усвојува листа на кандидати за Претседател на Локален клуб и членови на Извршен
и Надзорен одбор на Локален клуб;
- по потреба формира работни групи за изработка на задачите од негова надлежност
и
- донесува Деловник за својата работа.
Со работата на Извршниот одбор раководи Претседателот на СДММ, односно
Секретарот на СДММ или еден од Потпретседателите на Централниот одбор на СДММ, или
член на Извршниот одбор што ќе го овласти Претседателот на СДММ.
Во работата на Извршниот одбор на Централниот одбор на СДММ учествуваат и
Претседателот на Надзорниот одбор на СДММ и Претседателот на Градската организација
на СДММ – Скопје, без право на одлучување. По потреба се покануваат и други носители на
партиски и јавни функции.
член 30
Правата и надлежностите на потпретседателите на Централниот одбор на СДММ се
утврдуваат со одлука на Централниот одбор на СДММ по предлог на претседателот на
СДММ.
Секретар на СДММ
член 31
Секретарот на СДММ:
- го организира внатрепартискиот живот, се грижи за следењето и извршувањето на
одлуките, ставовите и заклучоците на органите на СДММ;
- ги подготвува седниците на органите на СДММ;
- ја води единствената база на податоци на членовите на СДММ;
- учествува во градењето на политиката на СДММ;
- се грижи за спроведувањето на кадровските прашања во рамките на СДММ;
- се грижи за финансиското работење;
- предлага регионални координатори;
- после секоја седница на Централниот одбор на СДММ, задолжително ги свикува
Претседателите на Локалните клубови заради информирање за заклучоците;
Мандатот на Секретарот на СДММ трае 2 години со право на повторен избор.
III.1.5 Надзорен одбор на СДММ
член 32
Надзорниот одбор на СДММ се состои од 5 членови.
Надзорниот одбор од својот состав избира Претседател и негов заменик.

Првата седница на Надзорниот одбор на СДММ ја свикува Претседателот на СДММ.
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор на СДММ трае 2 години со право на
повторен избор.
Надзорниот одбор на СДММ:
- ја разгледува финансиската и деловната активност на СДММ и на сите нејзини
облици на организирање;
- ја оценува статутарноста на актите и одлуките;
- дава толкување на Статутот меѓу 2 седници на Конференцијата;
- поднесува извештај за својата работа на Конференција и
- донесува Деловник за својата работа.
На надзорниот одбор на СДММ му се достапни сите релевантни податоци и
документи, а за тоа е одговорен Претседателот на СДММ.
Надзорниот одбор на СДММ одлучува по жалби на одлуки на ЦО на СДММ и по
жалби на одлуки на Извршните одбори на Локалните клубови во постапка за исклучување
на член од СДММ.
Совет на СДММ
Член 33
Советот на СДММ е советодавно тело и е составен од истакнати научни, културни и
јавни дејци и стопанственици.
Основната задача на Советот е на Конференцијата и на Централниот одбор на СДММ
да им помага во заземањето на ставови и прашања од стратешката важност за работата на
СДММ.
Со работата на Советот раководи Претседател што го избира Централниот одбор на
СДММ.
Мандатот на Претседателот и членовите на Советот трае 2 години, со право на
повторен избор.
Членовите на Советот не мора да бидат членови на СДСМ и СДММ.
Работата на Советот се регулира со посебен Правилник, кој го донесува Централниот
одбор на СДММ.
III.2 Локален клуб на СДММ
член 34
Локалниот клуб на СДММ е облик на поврзување и дејствување на месните одбори,
односно од членството на подрачјето на локалниот клуб.
Минималниот број на членови за основање на Локален клуб на СДММ е 15, кои се
истовремено и членови на конференцијата на Локалниот клуб на СДММ.
Одлука за основање и престанок на дејствување на локален клуб донесува
Централниот одбор на СДММ.
Подрачјето на дејствување на Локалниот клуб на СДММ се поклопува со
административно – територијалната поделба на Република Македонија.

член 35
Централниот одбор на СДММ може со своја одлука да формира регионални и други
облици на дејствување и поврзување на Локалните клубови, а нивните надлежности се
утврдуваат со одлука за формирање.
член 36
Органи на Локалниот клуб се:
- Конференција;
- Претседател на Локалниот клуб на СДММ;
- Извршен одбор на Локалниот клуб на СДММ и
- Надзорен одбор на Локалниот клуб на СДММ.
III.2.1 Конференција на Локален клуб на СДММ
Член 37
Конференцијата е највисок орган на Локалниот клуб на СДММ и ја сочинуваат:
- Претседателот на Локалниот клуб на СДММ;
- Членовите на Извршниот и Надзорниот одбор на Локалниот клуб на СДММ;
- Претседателите на месните клубови на Локалниот клуб на СДММ;
- Членовите на СДСМ во советот на општината доколку се од редовите на СДММ;
- Членовите на Централниот одбор на СДММ, Надзорниот одбор на СДММ,
пратениците на СДСМ, министрите, замениците министри од соодветниот Локален клуб на
СДММ, градоначалникот на СДСМ, доколку се од редовите на СДММ;
- Членовите на Централниот одбор на СДСМ и Надзорниот одбор на СДСМ доколку
се од редовите на СДММ.
- По еден делегат на определен број членови од месните клубови, утврден со Одлука
за свикување на Конференцијата.
Вкупниот број на делегати на Конференција на Локалниот клуб не смее да биде
помал од 15% од вкупниот број на членови на Локалниот клуб, доколку бројот на членовите
на Локалниот клуб е помал од 300. Ако бројот на членовите на Локалниот клуб е поголем од
300, бројот на делегатите не смее да биде помал од 60.
член 38
Конференцијата на Локалниот клуб се свикува најмалку еднаш годишно, со Одлука
на Извршниот одбор на Локалниот Клуб, а секоја втора година се состанува на изборна
седница.
Извршниот одбор на Локаниот клуб ја свикува конференцијата по барање на
Надзорниот одбор на Локалниот клуб, Претседателот на СДММ или најмалку 1/3 од
месните одбори на Локалниот клуб.
Конференцијата на Локалниот клуб може да ја свика и Надзорниот одбор на
Локалниот клуб или Претседателот на СДММ доколку Извршниот одбор на Локалниот клуб
во рок од 2 месеци не постапи во согласност со став 2 од овој член.
Одлука за свикување на Конференција на Локалниот клуб се објавува најмалку 15
дена пред нејзиното одржување.

Доколку Конференцијата на Локалниот клуб се свикува со согласност со став 2 од
овој член, рокот за објавувањето може да биде и пократок.
член 39
Конференција на Локалниот клуб:
- учествува во градењето и остварувањето на програмските определби на СДСМ и
СДММ
- избира Претседавач на Конференцијата со мандат од 1 година, без право на
повторен избор;
- избира Претседател на Локалниот клуб на СДММ;
- избира членови на Извршниот одбор на Локалниот клуб;
- избира членови на Надзорниот одбор на Локалниот Клуб;
- избира делегати за Конференција на СДММ, според одлуката за составот на
Конференцијата;
- доколку Локалниот клуб е од територијата на Град Скопје, избира членови на
Градскиот одбор на Градската организација на СДММ – Скопје, според одлуката на
Извршниот одбор на СДММ;
- предлага кандидати за органите на СДММ;
- предлага кандидати за органите на Општинската организација на СДСМ и
советничката листа на Општинската организација на СДСМ како и Градоначалник на
Општината;
- еднаш годишно расправа по Извештајот на Претседателот и Извршниот одбор на
Локалниот клуб на СДММ;
- расправа за извештаите на органите на СДММ;
- донесува деловник за својата работа и
- по потреба, разгледува и други прашања сврзани со работата на СДММ.
III.2.2 Претседател на Локален клуб на СДММ
член 40
Претседател на Локалниот клуб:
- Го претставува и застапува Локалниот клуб на СДММ;
- Раководи со Локалниот клуб меѓу седниците на Извршниот одбор;
- Учествува во градењето на политиката на СДММ;
- Ги свикува и претседава со седниците на Извршниот одбор на Локалниот клуб;
- Еднаш годишно поднесува извештај до Конференцијата на Локалниот клуб на
СДММ;
- Еднаш месечно, задолжително, ги свикува претседателите на Месните одбори на
Локалниот клуб, заради информирање за заклучоците и
- Извршува и други работи што му се ставени во надлежност со Деловникот за работа
и со посебни одлуки и акти на Извршниот одбор на Локалниот клуб и другите органи на
СДММ.
Мандатот на Претседателот на Локалниот клуб на СДММ трае 2 години, со право на
повторен избор.

III.2.3 Извршен одбор на Локален клуб на СДММ
член 41
Извршниот одбор на Локалниот клуб на СДММ го сочинуваат:
- Претседателот на Локалниот клуб;
- 6-18 членови на Извршниот одбор што ги избира Конференцијата.
Извршниот одбор од својот состав избира Секретар на Извршниот одбор, на предлог
на Претседателот на Локалниот клуб.
Мандатот на членовите и Секретарот на Извршниот одбор на Локалниот клуб трае 2
години, со право на повторен избор.
член 42
Извршниот одбор на Локалниот клуб е политичко – извршен орган кој:
- раководи со Локалниот клуб помеѓу две Конференции;
- избира Секретар на Локалниот клуб од својот состав по предлог на Претседателот
на Локалниот клуб;
- се грижи за извршување на одлуките на Конференцијата и на повисоките органи на
СДММ;
- дава политички оценки и потврдува политички ставови;
- донесува одлука за основање, распуштање и укинување на месен одбор;
- донесува одлуки за основање на интересни облици на организирање на локално
ниво;
- донесува Деловник за својата работа;
- подготвува и задолжително доставува до Секретарот на СДММ Извештај за
состојбата со евиденцијата на членството;
- расправа и решава за други прашања што се во негова надлежност и што
произлегуваат од програмските и статутарните одредби на СДММ.
- еднаш годишно поднесува извештај до Конференцијата на Локалниот клуб.
член 43
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив претседава Претседателот на
Локалниот клуб, односно Секретарот на Локалниот клуб или друг член на Извршниот одбор
на Локланиот клуб кога тоа е предвидено со Деловникот за работа.
Седницата на Извршниот одбор на Локалниот клуб може да се свика и по барање на
1/3 од членовите на Извршниот одбор на Локалниот клуб.
Седница на Извршниот одбор на Локалниот клуб на СДММ се свикува по потреба, но
најмалку еднаш месечно.
член 44
Правата и обврските на Претседателот на Локалниот клуб, Секретарот и членовите
на Извршниот одбор на Локалниот клуб се уредуваат со Деловник, врз основа на овој
Статут.

III.2.3 Надзорен одбор на Локален клуб на СДММ
член 45
Надзорниот одбор на Локалниот клуб на СДММ се состои од 5 членови
Надзорниот одбор, од својот состав избира Претседател на одборот.
Мандатот на Претседателот и членовите на Надзорниот одбор трае 2 години, со
право на повторен избор.
Надзорниот одбор работи на седници кои се одржуваат по потреба, а најмалку
еднаш во 3 месеци.
Седниците ги свикува и со нив претседава Претседателот на Надзорниот одбор.
На Надзорниот одбор му се достапни сите релевантни податоци и документи, а за
тоа е одговорен Претседателот на Локалниот клуб.
член 46
Надзорниот одбор на Локалниот клуб:
- ја оценува статутарноста на актите и на одлуките;
- ја контролира финансиската и деловната активност на организацијата;
- на Конференцијата и поднесува Извештај за својата работа и
- извршува и други работи предвидени со овој Статут и со одлуките на
Конференцијата.
III.3 Месен клуб на СДММ
Член 47
Месениот клуб на СДММ е основен облик на политичко дејствување во СДММ и на
остварување на правата и обврските на членовите што произлегуваат од овој Статут.
член 48
Месниот клуб на СДММ е организационен облик на поврзување на сите членови од
Избирачкото место согласно Изборниот законик.
Одлука за основање на Месен клуб донесува Извршниот одбор на Локалниот клуб на
СДММ согласно Статутот на СДММ, или по барање на најмалку 3 члена на СДММ, што е
истовремено и најмалиот број на членови за основање на Месен клуб.
По исклучок, Извршниот одбор на Локалниот клуб на СДММ, по претходно добиена
согласност од Секретарот на СДММ, може да определи територија на Месен клуб различна
од став 1, што ќе се уреди со посебен Правилник.
Извршниот одбор на СДММ во зависност од бројот на членовите на Локалниот клуб
може да донесе одлука, Локалниот клуб да биде организационен облик на поврзување на
сите членови од Општината без месни клубови.
Одлуката од претходниот став со образложение се доставува до Централниот одбор
на СДММ на одобрување.

член 49
Месниот клуб се состанува редовно, најмалку еднаш во три месеци. На состаноците
се води записник. Примерок од записникот се доставува до Локалниот клуб. За
активностите и вкупното дејствување на членовите, како и за облиците на дејствување и
поврзување на подрачјето на Месниот клуб се изготвува годишен извештај кој е предмет на
оценка на состаноците на Месниот клуб и на органите на СДММ.
Членовите на Месниот клуб одржуваат изборен состанок на кој избираат
Претседател на Месниот клуб и секретаријат од 1 до 4 членови со мандат од 2 години, со
право на повторен избор. Во Месните клубови со помалку од 15 членови се избираат
претседател, заменик-претседател на организацијата и благајник.
Месниот клуб се состанува редовно, најмалку еднаш во 3 месеци.
На состаноците се води записник.
Примерок од записникот се доставува до Локалниот клуб на СДММ.
За активностите и вкупното дејствување на членовите, како и за облиците за
дејствување и поврзување на подрачјето на Месниот клуб се изготвува годишен извештај
кој е предмет на оценка на состаноците на Месниот клуб и на органите на СДММ.
член 50
Месниот клуб може полноважно да расправа и да одлучува ако на неговите
состаноци присуствуваат 1/3 од членството.
Одлуките ставовите и предлозите на состаноците на месниот клуб се усвојуваат со
мнозинство гласови од присутните.
член 51
На подрачјето на еден или повеќе Месни клубови, со одлука на Извршниот одбор на
Локалниот клуб, како облик на собирање на членството и симпатизерите се организира
постојана трибина – младински демократски форум.
Трибината – младинскиот демократски форум е облик преку кој се информира
членството за партиската активност, за одлуките на организациите и органите и форма
преку која членовите можат да влијаат врз работата и активностите на СДММ. На трибината
не се донесуваат одлуки.
На трибините присуствуваат и за активностите на СДММ информираат членовите на
органите на СДММ од подрачјето или општината за кои се организираат трибините. На нив
може да се покануваат и членови на органите на СДММ задолжени за одделни области и
подрачја на дејствување на СДММ.
член 52
Претседателот на Месниот клуб е должен во соработка со Извршниот одбор на
Локалниот клуб на СДММ да обезбеди услови за остварување на правата и обврските на
членовите што произлегуваат од овој Статут.
член 53
Со посебна одлука на Извршниот одбор на СДММ, може да се спојат два или повеќе
Месни клубови во една организациона единица.

III.4 Градска организација на СДММ - Скопје
член 54
Градска организација на СДММ – Скопје е координативен облик на организирање и
дејствување на Локалните клубови на СДММ на територијата на Град Скопје.
Подрачјето на дејствување на Градската организација на СДММ се поклопува со
подрачјето на Град Скопје, согласно административно – територијалната поделба на
Република Македонија.
Одлука за нејзино основање и престанок на дејствување донесува Централниот
одбор на СДММ.
член 55
Органи на градската организација на СДММ – Скопје се:
- Градскиот одбор на СДММ – Скопје и
- Претседател на Градскиот одбор на СДММ – Скопје.
III.4.1 Градски одбор на СДММ - Скопје
член 56
Градскиот одбор на СДММ – Скопје го сочинуваат:
- Претседателот на Градскиот одбор на СДММ - Скопје;
- Секретарот на Градскиот одбор на СДММ – Скопје;
- Претседателите на Локалните клубови на територијата на Град Скопје;
- членовите избрани на Конференција на Локалните клубови на СДММ на
територијата на Град Скопје, според одлука на Извршниот одбор на СДММ.
член 57
Градскиот одбор на СДММ – Скопје:
- го бира Претседателот на градскиот одбор на СДММ – Скопје од редот на членовите
избрани на Конференција на Локалните клубови на територија на Град Скопје;
- го бира Секретарот на Градскиот одбор на СДММ - Скопје од редот на членовите избрани
на Конференција на Локалните клубови на територија на Град Скопје;
- учествува во градењето и изразувањето на политичката волја на СДММ на територијата на
Град Скопје;
- се грижи за извршување на одлуките на повисоките органи на СДММ;
- дава политички оценки и потврдува политички ставови;
- донесува одлуки за формирање на работни тела за определени прашања и други форми
на интересовно организирање на ниво на градот;
- донесува Деловник за својата работа;
- расправа и решава по други прашања што се во негова надлежност, а кои произлегуваат
од програмските и статутарните одредби на СДММ.

III.4.2 Претседател на Градскиот одбор на СДММ - Скопје
член 58
Претседателот на Градскиот одбор на СДММ – Скопје:
- Ја претставува и застапува Градската организација на СДММ – Скопје;
- раководи со Градската организација на СДММ – Скопје преку седниците на
нејзините органи;
- учествува во градењето на политиката на СДММ;
- ги свикува и претседава со седниците на Градската организација на СДММ – Скопје;
- извршува и други работи што му се ставени во надлежност со Деловникот за работа
и посебни одлуки и акти на Градскиот одбор на СДММ – Скопје;
Претседателот на Градскиот одбор на СДММ – Скопје е истоврмено и претседател на
Градската организација на СДММ.
Мандатот на Претседателот на Градскиот одбор на СДММ – Скопје трае 2 години со
право на повторен избор.
Секретар на Градскиот одбор на СДММ – Скопје
член 59
Секретарот на Градскиот одбор на СДММ – Скопје:
- го организира внатрепартискиот живот на Градскиот одбор на СДММ – Скопје;
- се грижи за следењето и извршувањето на одлуките, ставовите и заклучоците на
органите на СДММ;
- ги подготвува седниците на органите на Градскиот одбор на СДММ – Скопје;
- учествува во градењето на политиката на Градскиот одбор на СДММ – Скопје;
- после секоја седница на Градскиот одбор на СДММ – Скопје задолжително
изготвува записник и го доставува до Секретарот на СДММ.
Мандатот на Секретарот на Градскиот одбор на СДММ – Скопје трае 2 години со
право на повторен избор.
член 60
Функцијата на Претседател, Секретар и членови на Градскиот одбор на СДММ –
Скопје е неспоива со функцијата Претседател, Секретар или друга функција навоокален
клуб на СДММ.
член 61
Седниците на Градскиот одбор на СДММ – Скопје ги свикува и со нив претседава
Претседателот на Градскиот одбор на СДММ – Скопје.
член 62
Надзорниот одбор на СДММ е и Надзорен одбор на Градската организација на
СДММ – Скопје.

IV. ОДЛУЧУВАЊЕ
член 63
Органите на СДММ полноважно одлучуваат ако на состаноците се присутни повеќе
од половината од членовите коишто ги сочинуваат органите, а одлуките се донесуваат со
мнозинство гласови од присутните.
Исклучок од правилото од став 1 на овој член, е утврдено во член 50 од овој Статут.
Ако за исто прашање постојат повеќе предлози, за усвоен се смета оној предлог што
добил мнозинство гласови од присутните.
Со Деловникот за работа или со посебна одлука може да се предвиди и посебна
постапка за усвојување на одлуките во повеќе кругови на изјаснување, при што во процесот
на изјаснување отпаѓаат предлозите со најмал број на гласови, се додека со изјаснувањето
не се утврди дали некој од предлозите добил мнозинство гласови од присутните.
Значителното малцинство од став 4 на овој член не смее да трпи никакви последици
за изнесените ставови.

V. ИЗБОРИ
член 64
Постапката, начинот и критериумите на кандидирање и избор на членовите на
органите и носителите на функции во органите се утврдува со одлука на Централниот одбор
на СДММ.
Постапката за кандидирање се остварува по предлог на членовите на СДММ, со
самокандидирање и на предлог на Претседателот, Секретарот и Извршниот одбор на
СДММ.
Кандидатот за: Претседател на СДММ; Секретар на СДММ; Претседател на Локален
клуб на СДММ е должен да достави Програма за работа на почетокот на кандидационата
постапка до Извршниот одбор на Централниот одбор на СДММ, односно до Извршниот
одбор на соодветниот Локален клуб.
Извршниот одбор на Локалниот клуб на СДММ, доставува листа на кандидати на
усвојување за Претседател на Локалниот клуб на СДММ, членови на Извршниот одбор и
Надзорниот одбор до Извршниот одбор на СДММ.
Извршниот одбор на СДММ усвојува листа на кандидати и ја враќа на извршниот
одбор на Локалниот клуб.
Со одлука на Централниот одбор на СДММ се утврдуваат критериумите и принципот
на деакумулација на функции.
член 65
Кандидатите за членови и носители на функции во органите и телата на
Социјалдемократската младина на Македонија не смее да се постари од 28 години на
денот на изборот.

Носителите на функции во органите и телата на СДММ кои ќе навршат 28 години за
време траење на мандатот, остануваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот.

член 66
Кандидатите за Претседател и Секретар на СДММ и кандидатите за Потпретседатели
на Централниот одбор на СДММ покрај старосниот услов содржан во член 63, мораат да
бидат членови на СДММ најмалку 2 години пред денот на изборот, што се утврдува со
датумот на потпишување на пристапницата.
член 67
Изборот на членовите и носителите на функции во органите и телата на СДММ се
врши со тајно гласање, освен ако не е со Деловникот утврдено на друг начин.
Избрани се оние кандидати кои што добиле најголем број гласови, односно
мнозинство од присутните, но притоа мораат да имаат повеќе од 1/3 гласови од вкупниот
број на членовите на избирачкото тело.
Доколку во првиот изборен круг не биде избран ниту еден од кандидатите, во
вториот изборен круг влегуваат двајцата кандидати коишто освоиле најголем број на
гласови, а за избран се смета кандидатот којшто добил најголем број на гласови, но тоа
мора да биде повеќе од 1/3 од вкупниот број на гласачкото тело.
Доколку и по вториот изборен круг ниту еден од кандидатите нема да биде избран,
постапката за избор се повторува со нова листа.
член 68
Изборот на членовите на органите на СДММ се врши со тајно гласање, освен ако не е
со Деловникот утврдено на друг начин.
Избрани се оние кандидати коишто добиле најголем број на гласови, но притоа
мораат да имаат повеќе од 1/3 гласови од вкупниот број на членовите на избирачкото тело.
Ако при гласањето не е избран потребниот број членови на органот, дополнително
се избираат онолку кандидати колку што е потребно да се пополни составот на органот, на
начин кој се определува со Деловник или што ќе го утврди избирачкото тело.
Во сите органи на СДММ мора да има најмалку 30% членови од обата пола.
член 69
На органите на СДММ им е изгласана доверба ако за доверба гласале повеќе од
половината од присутните, но не помалку од 1/3 од вкупниот број на гласачкото тело.
член 70
Органите на СДММ за својата работа одговараат на Конференцијата на СДММ.
На предлог на Централниот одбор на СДММ или 1/3 од Конференцијата на СДММ,
Конференцијата на СДММ може да покрене прашање за доверба на органите на СДММ,
кои ги избира.
Доколку органите избрани од Конференцијата не добијат доверба им престанува
мандатот, а своите функции ги извршуваат до рокот утврден за избор на нов состав.

Во случај од ставот 3 на овој член Конференцијата мора да се одржи во рок од 30
дена.

член 71
Доколку се изгласа недоверба на Претседателот на СДММ, во рок од 30 дена се
свикува Конференција, со нов избор на сите органи на СДММ, избрани од Конференцијата,
чиј мандат трае 2 години.
Доколку се изгласа недоверба на другите органи на СДММ во рок од 30 дена се
свикува соодветниот орган кој ги избира, а мандатот на новите членови трае до крајот на
постоечкиот мандат.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА СДММ
член 72
Социјалдемократската младина на Македонија и нејзините организациони облици
стекнуваат финансиски средства и друг имот од:
- финансиските средства преку соодветните тела на СДСМ;
- донаторство и прилози од членовите и симпатизерите на СДММ и СДСМ;
- други приходи од физички и правни лица;
- самофинансирање по проект при што се донесува посебен Правилник за
материјално финансовото работење.

VII. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
член 73
Заради промоција на своите ставови меѓу членството и пошироката јавност, СДММ
во рамки на издавачката дејност организира сопствена издавачка дејност која опфаќа
издавање книги, списанија, весници и други јавни гласила, а може да оснива радио и
телевизија, како и научно - истражувачка организација.
Централниот одбор на СДММ со посебен општ акт ги уредува прашањата во врска со
издавачката дејност, доколку е тоа дозволено со закон.

VIII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
VIII.1 Престанок на функцијата во органите на СДММ
член 74
Функцијата во органите на СДММ престанува поради отповикување или
поднесување на оставка, исклучување од СДММ или со надминување на старосната
граница. Одлука за отповикување на член на орган или носител на функција донесува

органот на соодветното ниво на организираност од страна на кој е извршен изборот, на
начин на којшто се избрани членовите или органите или носителите на функции.
Во случај на отповикување, функцијата престанува во моментот на објавувањето на
резултатите од гласањето за отповикување, а во случај на оставка со нејзиното
констатирање од соодветниот орган.
член 75
Предлог за отповикување може да поднесе Конференцијата на Локалниот клуб на
СДММ, Извршниот одбор на соодветно организационо ниво и Централниот одбор на
СДММ.
Член на Извршниот одбор на Централниот одбор на СДММ се отповикува на начин
на којшто е избран на таа функција, а предлогот може да го поднесат Претседателот на
СДММ или Извршниот одбор на Централниот одбор на СДММ.
Членот на органот или носителот на функција, којшто со одлука е отповикан од
должноста, има право на жалба во рок од 15 дена до Надзорниот одбор на СДММ чија
одлука е конечна.
член 76
Оставката за престанок на функцијата се поднесува до соодветниот орган
Подносителот на оставката има право писмено или усно да ја образложи оставката.
VIII.2 Распуштање на организационен облик на СДММ
член 77
Централниот одбор на СДММ може да донесе одлука за распуштање на
организационен облика на СДММ заради целосно престанување на неговата работа или
намалување на обемот на дејноста, заради неостварување на програмските, статутарните и
политичките цели на СДСМ и СДММ.
Против одлуката за распуштање, може да се поднесе жалба од страна на органот на
кој се однесува таа одлука во рок од 15 дена.
Жалбата се поднесува до Надзорниот одбор на СДММ чија одлука е конечна.
член 78
Ако одделни органи на организационите облици на СДММ не ги остваруваат
програмските, статутарните и политичките цели на СДММ и СДСМ, Централниот одбор на
СДММ може да иницира или свика седница на Конференција на соодветно ниво заради
гласање на доверба на органот и евентуален избор на нов орган.
До свикување на Конференцијата од став 1 од овој член, Централниот одбор на
СДММ може да именува привремено раководство.
Член 79
Право на толкување на Статутот на СДММ според приоритет имаат:
- Конференцијата на СДММ и
- Надзорниот одбор на СДММ

IX. ОСНИВАЊЕ И РАСПУШТАЊЕ НА СДММ
член 80
Одлука за основање и распуштање на Социјалдемократската младина на
Македонија донесува Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија
според член 79 став 2 од Статутот на СДСМ.
Со одлуката за престанување на работата на Социјалдемократската младина на
Македонија, целосниот имот му припаѓа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
член 81
Измените и дополнувањата на Статутот ги врши Конференцијата на СДММ со
мнозинство на гласови од вкупниот број делегати.
член 82
Статутот стапува во сила со денот на донесувањето.
член 83
Усогласувањето согласно одредбите од овој Статут мора да се изврши во род од 12
месеци од денот на донесувањето.
Во меѓувреме, постапките ќе се спроведуваат според Правилници донесени од
страна на Централниот одбор на СДММ.

Претседател на
Социјалдемократска Младина,
Стефан Богоев

