СТАТУТ

Скопје, Октомври 2009 година

Согласно член 59, 60, 61 и 62 од Статутот на НСДП, Нова
социјалдемократска младина, на својот Прв Конгрес одржан на 10.10.2009
година, во Скопје, го усвои слeдниот:
СТАТУТ
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Име, скратено име и седиште на Нова социјалдемократска младина

Член 1
Името на младината на НСДП е НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
МЛАДИНА.
Скратеното име е НСДМ.
Член 2
Нова социјалдемократска младина е со седиште во Скопје, на ул. "Даме
Груев" бр. 5.
Член 3
НСДМ како облик на организирање на политички подмладок на НСДП
дејствува заради остварување на следниве цели:
- градење граѓанско, демократско, плуралистичко општество во
унитарна држава и современо мултиетничко општество во кое ќе се
почитуваат човековите права и ќе владее правото;
- решавање на егзистенцијалните потреби на граѓаните: вработување,
здравствена заштита, образование, социјална заштита и слично,
односно изградба на општество на подеднакви шанси;
- создавањe општество на благосостојба како долгорочна цел;
- еднаквост и правичен социјален поредок во сите општествени сфери;
- изградба на општество на слободни луѓе, пазарна економија без
експлоатација, демократски институции без корупција, општество во
кое ќе се живее правичен и осмислен живот;
- решавање на проблемите поврзани со стратешките интереси на
Република Македонија;
- нова демократска социјална држава со нејзина смалена улога во
економскиот живот, а зголемена во регулирање на социјалните
права;
- развој на демократија со одговорност;
- прифаќање на пазарните принципи во економијата со умерена
интервенција на државата;
- нова комбинирана економија, со засилена ефикасност на пазарот;
- почитување на културата и специфичностите на граѓаните, нивните
еднакви права и одговорности;
- почитување на верските слободи и правото на слободен избор на
вероисповест;
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-

заштита на човековата околина во согласност со меѓународните
документи;
постигнување бесплатност во школувањето и здравството, како
крајна цел;
изградба на нов политички морал и промовирање нова политичка
култура;
грижа за лицата со посебни потреби.
II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
1. Облици на дејствување
Член 4

НСДМ дејствува преку соодветни облици на организационо
поставување: органи и работни тела, преку поединечната активност на своите
членови, преку соработка со организации на младината на другите политички
патртии и неполитички здруженија, преку разни видови на влијанија врз јавното
мислење, како и низ други форми и начини на демократско дејствување во
општеството.
Во остварувањето на своите цели, НСДМ користи демократски и се
противи на недемократските, или други насилни методи.
НСДМ ќе соработува со организации на младината на другите политички
партии во Македонија и во странство, особено со оние кои имаат блиски
програмски и политички определби и цели.
НСДМ ќе побара членство во Социјалистичката интернационала на
млади.
2. Членство
Член 5
Во НСДМ може да се зачлени секој полнолетен граѓанин - државјанин на
Република Македонија, кој е член во НСДП, е на возраст од 18 до 30 години и
кој ги прифаќа одредбите од овој Статут и од Статутот и програмата на НСДП.
Член 6
Членот на НСДМ ги има следниве права и обврски:
- да учествува во утврдувањето и остварувањето на политиката на
НСДМ, во рамките на политиката на НСДП;
- самостојно да презема иницијативи што не се спротивни на овој
Статут и на основните програмски и политички ставови на НСДП;
- да избира и да биде избиран во сите органи на на НСДМ и НСДП;
- да биде кандидат на партиските листи за парламентарните и
локалните избори;
- својата активност да ја извршува во согласност со овој Статут;
- членот има право да го издвои своето мислење по определено
прашање и врз основа на изнесени аргументи да инсистира
другите да го прифатат неговото мислење. Ако не успее да се
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избори за прифаќање на неговото мислење односно став, членот
на НСДМ има право да придобива свои приврзаници и
внатрепартиска поддршка за определеното прашање.
Член 7
Членувањето во НСДМ престанува со напуштање на партијата, со
поднесување писмена изјава за истапување, или со констатирање на
престанокот на неговото членство.
Членството во НСДМ престанува во случај на:
- констатирано истовремено членување во други политички партии
и младински организации на политички партии регистрирани на
територијата на Република Македонија;
- доколку како пратеник во Собранието на Република Македонија,
градоначалник, советник од редовите на НСДП, или избран или
именуван функционер во извршната власт не дејствува во
согласност со Статутот на НСДМ и Програмата и Статутот на
НСДП;
- доколку со своето однесување и работење го урива угледот на
НСДМ и НСДП;
- доколку со своето политичко дејствување работи спротивно на
Статутот на НСДМ и Статутот и Програмата на партијата.
Одлука за констатирање на престанок на членството во НСДМ и НСДП
донесува Претседателството на локалниот клуб, или Централниот одбор на
НСДМ.
Одлуката задолжително му се доставува на членот, во писмена форма.
Членот, за кого Претседателството на локалниот клуб на НСДМ
констатира дека му престанува членството, има право на жалба, во рок од 15
дена, до Централниот одбор на НСДМ, чија одлука е конечна.
Членот, за кого е констатирано дека му престанува членството од страна
на Централниот одбор на НСДМ, има право на жалба, во рок од 15 дена, до
Надзорниот одбор на НСДМ, чија одлука е конечна.
Член 8
Во активностите на НСДМ можат да соработуваат и партиски
неопределени лица - симпатизери на партијата, кои можат да учествуваат и на
седници на органите и во работните тела на НСДМ, но без право на
одлучување и без активно и пасивно бирачко право.
3. Претставување, застапување и јавност во работата на НСДМ
Член 9
Претседателот на НСДМ, врз основа на посебна одлука усвоена на
Конгресот - Основачкото собрание, ја претставува и застапува НСДМ во
рамките на нејзината редовна активност, а надвор од тоа врз основа на
посебна одлука на надлежен партиски орган.
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Претседателот на НСДМ, во границите на своите овластувања, може да
овласти и други лица како застапници.
Член 10
Работата на НСДМ е транспарентна. За почитувањето на начелото на
јавност во работата на НСДМ се грижи Претседателството на НСДМ.
4. Организациона структура и органи на НСДМ
Член 11
Принципот на организирање на НСДМ е врз основа на: територијално и
комисиско организирање.
Со одлука на надлежните органи, може да се организираат интересовни
облици на организирање на членството (регионални единици, сектори, совети,
активи, секции, клубови и конференции).
Член 12
Членството на НСДМ е организирано во: локални клубови и во
републичка организација на НСДМ.
Член 13
Локалниот клуб на НСДМ е форма на поврзување и дејствување на
членството од подрачјето на општината.
Минималниот број на членови за основање на локален кпуб на НСДМ е 5
кои се, истовремено и членови на Претседателството на локалниот клуб на
НСДМ.
Одлука за основање и престанок на дејствување на локалниот клуб
донесува Централниот одбор на НСДМ.
Член 14
Централниот одбор може со своја одлука да основа регионални и други
облици на поврзување и дејствување на локалните клубови, а нивните
надлежности се утврдуваат со одлуката за основање.
Член 15
Органи на локалниот клуб на НСДМ се: Координаторот на локалниот
клуб и Претседателството на локалниот клуб на НСДМ.
Член 16
Изборот на членовите на претседателството на локалниот клуб го
вршат месните организации на Општинските организации на НСДП или во
исклучителни ситуации координаторот на локалниот клуб.
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Член 17
Претседателството на локалниот клуб е највисок орган на
локалниот клуб и го формираат:
- Координаторот на локалниот клуб;
- членовите на локалниот клуб;
- советниците на НСДП во Советот на општината кои се од редовите
на НСДМ;
- членовите на Централниот одбор на НСДМ, Надзорниот одбор на
НСДМ,
пратениците,
министрите,
замениците-министри
од
соодветниот локален клуб на НСДМ, и градоначалникот, доколку е од
редовите на НСДП и е член на НСДМ.
Во работата на Претседателството на локалниот клуб на НСДМ, по
потреба, учествуваат: членот на Централниот Одбор на НСДМ и членот на
Надзорниот одбор на НСДМ.
Членовите на Претседателството на локалниот клуб на НСДМ се
предложуваат од страна на месните организации на НСДП, по предлог на
Претседателот на Општинската организација на НСДП или пак по предлог на
Координаторот на локалниот клуб на НСДМ.
Мандатот на членовите на Петседателството на локалниот клуб трае три
години, со право на повторен избор.
Член 18
Претседателството на локалниот клуб на НСДМ ги има следните
права и обврски:
- учествува во градењето и остварувањето на програмата на
Партијата;
- избира Координатор на локален клуб
- избира делегати за Конгресот - Конвенцијата на НСДМ, според
одлуката за составот на Конгресот - Конвенцијата;
- предлага кандидати за органите на НСДМ;
- еднаш годишно расправа по извештајот на Координаторот на
локалниот клуб на НСДМ;
- расправа за извештаите на органите на НСДМ;
- донесува деловник за својата работа;
- по потреба, разгледува и други прашања сврзани со работата на
НСДМ.
Член 19
Претседателството на локалниот клуб како политичко -извршен
орган ги остварува следните права и обврски:
- раководи со локалниот клуб;
- се грижи за извршување на одлуките на Конференцијата и на
повисоките органи на НСДМ;
- дава политички оценки и потврдува политички ставови;
- донесува одлука за основање, односно престанок на месен клуб;
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-

донесува одлуки за основање интересовни форми на организирање
на општинско ниво;
донесува Деловник за својата работа;
расправа и решава за други прашања во негова надлежност кои
произлегуваат од програмските и статутарните одредби;
Член 20

Изборот на Координаторот на локалниот клуб го врши
Претседателството на локалниот клуб по претходно номинирање од страна на
Претседателот на Општинската организација на НСДП или со назначување од
страна на Претседателството на НСДМ по предлог на Претседателот на
НСДМ.
Член 21
Координаторот на локалниот клуб ги остварува следните права и
обврски:
- го претставува и застапува локалниот клуб;
- ги свикува и раководи со состаноците на локалниот клуб;
- раководи со локалниот клуб, меѓу седниците на Претседателството;
- ги свикува и претседава со седниците на Претседателството на
локалниот клуб;
- еднаш годишно поднесува извештај до Претседателството на
локалниот клуб на НСДМ;
- извршува и други работи што му се ставени во надлежност со
Деловникот за работа и со посебни одлуки и акти на
Претседателството на локалниот клуб и на другите органи на НСДМ.
Мандатот на Координаторот на локалниот клуб трае три години, со право
на повторен избор.
Член 22
Седниците на Претседателството на локалниот клуб ги свикува и со нив
претседава Координаторот на локалниот клуб или друг член на
Претседателството кога тоа е предвидено со Деловникот за работа.
Седница на Претседателството може да биде свикана и по барање на
1/3 од членовите на Претседателството.
Седници на Претседателството на локален клуб на НСДМ се свикуваат
по потреба, но најмалку еднаш месечно.
Член 23
Правата и обврските на Координаторот на локалниот клуб и на
членовите на Претседателството на локалниот клуб се уредуваат со деловник,
врз основа на овој Статут.

Член 24
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Републички органи на НСДМ се: Конгрес, Претседател, Централен
одбор и Надзорен одбор.
Член 25
Конгресот на НСДМ го формираат:
- претседателот на НСДМ;
- членовите на Централниот одбор и на Надзорниот одбор на
НСДМ;
- координаторите на локалните клубови, односно вршителите на
овие функции во моментот на одржувањето на Конгресот;
- по еден делегат на определен број членови од локалните клубови
на НСДМ, утврден со одлуката за свикување на Конгресот;
Член 26
Конгресот е највисок орган на НСДМ.
Конгресот се состанува на изборна седница секоја трета година.
Одлука за свикување на Конгресот донесува Централниот одбор или
работното тело за негова подготовка доколку истече рокот од три години.
Конгресот може да биде свикан, како вонреден и пред рокот од три
години.
Конгресот, пред рокот утврден со овој Статут, се свикува на барање на
претседателот на НСДМ, на најмалку 1/3 од членовите на Централниот одбор и
Надзорниот одбор, или на барање на најмалку 1/3 од локалните клубови на
НСДМ.
Конгресот на НСДМ може да го свика и Надзорниот одбор, или
претседателот на НСДМ, доколку Централниот одбор во рок од 2 месеца, не
постапи во согласност со став 3 и 4 на овој член.
Одлуката за свикување на Конгресот, односно Конгресот во својство на
Конвенција, се објавува најмалку 15 дена пред денот на одржувањето.
Мандатот на делегатите, избрани од локалните клубови за изборната
седница на Конгресот, трае три години.
Мандатот на делегатите со кои се прават измени и дополнување во
составот на Конгресот е во рамките на тригодишниот мандат на целиот
Конгрес.
Член 27
Конгресот на НСДМ ги извршува следните обврски:
- донесува Статут на НСДМ;
- го одобрува Извештајот за работата на органите меѓу 2 изборни
седници - конгреси;
- го утврдува бројот на членовите на органите и носителите на
функции на НСДМ;
- избира Претседател на НСДМ;
- избира членови на Централниот одбор и на Надзорниот одбор;
- донесува Деловник за својата работа;
- ја утврдува одговорноста на носителите на функции што ги
избира;
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-

по потреба, разгледува и други прашања сврзани со работата на
НСДМ.
Член 28

Претседателот на НСДМ ги има следните права и обврски:
- ја претставува и застапува НСДМ;
- раководи со НСДМ меѓу седниците на нејзините органи;
- учествува во градењето на политиката на НСДМ;
- ги свикува седниците на Централниот одбор и на
Претседателството на НСДМ;
- предолжува членови за кооптирање во Централниот одбор;
- извршува и други работи што му се ставени во надлежност со
општите акти и со посебните одлуки на органите на НСДМ.
Мандатот на претседателот на НСДМ трае три години, со право на
повторен избор.
Доколку Претседателот на НСДМ се повлече од својата функција пред
истекот на мандатот има право да назначи в.д. Претседател на НСДМ од еден
од Потпретседателите на НСДМ.
Мандатот на в.д. Претседателот на НСДМ продожува да трае до крајот
на истекот на мандатот на Претседателот на НСДМ не подолго од три години.
Член 29
Централниот одбор на НСДМ го формираат:
- Претседателот на НСДМ;
- Од 30 до 55 члена на Централниот одбор што ги избира
Конгресот.
Мандатот на членовите на Централниот одбор трае три години, со право
на повторен избор.
Член 30
Централниот одбор на НСДМ е највисок орган на младинската
организација меѓу два конгреса, кои меѓу другото, ги извршува следните
обврски:
- раководи со НСДМ меѓу два конгреса и се грижи за извршување на
неговите одлуки;
- дава политички оценки и утврдува политички ставови;
- Од својот состав избира: Претседателство (5 - 10 членови),
потпретседатели и оперативен секретар.
- донесува Деловник за својата работа;
- донесува одлуки за коптирање на членови во својот состав не
поминувајќи ја максималната граница од 55 члена;
- донесува одлуки за основање интересовни форми на организирање и
нивно членство на републичко ниво;
- решава по жалби на одлуките на извршните одбори на локалните
клубови;
- донесува одлука за распуштање одделен локален клуб;
- донесува одлука за отповикување на членови во неговиот состав
согласно со условите предвидени со деловникот за неговата работа;
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-

-

донесува одлуки за распишување внатрешни избори и ги утврдува
критериумите и постапката за избор на членовите и органите;
ја утврдува одговорноста на носителите на функции што ги избира;
ги разгледува и утврдува годишните финансиски планови и
извештаите за деловната политика на НСДМ;
основа постојани и повремени работни тела (сектори, одбори,
комисии, проектни групи) чиј делокруг на работа се утврдува со
одлуката за нивно основање;
по потреба, решава и за други прашања сврзани со работата на
младинската организација кои со Статутот или со друг општ акт не се
ставени во надлежност на друг орган на НСДМ.
Член 31

Седниците на Централниот одбор ги свикува и со нив претседава
Претседателот на НСДМ.
Во случај на отсуство на претседателот, седниците може да ги свикува
потпретседателот, оперативниот секретар, или член на Претседателството,
кога тоа е предвидено со Деловникот за работа на Централниот одбор.
Член 32
Претседателството на Централниот одбор на НСДМ го формираат:
- претседателот на НСДМ;
- потпретседателите на НСДМ;
- Оперативниот секретар на НСДМ;
- 5 - 10 члена.
Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае три години, со право
на повторен избор.
Член 33
Претседателството е политичко-извршен орган на Централниот
одбор на НСДМ, со следните задолженија:
- учествува во градењето и изразувањето на политичката волја на
НСДМ;
- ги реализира заклучоците и ставовите на Централниот одбор што се
однесуваат на организираноста и внатрешниот живот на НСДМ;
- ги обработува прашањата од внатрешен, организационен и
кадровски карактер и е одговорен за ефикасното спроведување на
професионалните работи за потребите на НСДМ;
- го води тековното финансиско и материјално работење на НСДМ 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 НСДМ;
- по потреба, формира работни групи за изработка и извршување на
задачите од неговата надлежност;
- донесува Деловник за својата работа.
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Со работата на Претседателството раководи претседателот на НСДМ,
односно потпретседателот, оперативниот секретар или член на Извршниот
одбор што ќе го овласти претседателот на НСДМ.
Член 34
Потпретседателите на НСДМ ги извршуваат следните обврски:
- го заменуваат претседателот на НСДМ во одредени случаи
доверени од претседателството на НСДМ;
- учествуваат во афирмирањето на НСДМ на домашен и
меѓународен план;
- учествуваат во донесувањето на одлуки од организационен и
политички план;
Мандатот на потпретседателите на НСДМ трае три години, со право на
повторен избор.
Член 35
Оперативниот секретар на НСДМ ги извршува обврските:
- го организира внатрешното функционирање на НСДМ, се грижи за
следењето и извршувањето на одлуките, ставовите и заклучоците
на органите на НСДМ;
- ги подготвува седниците на органите на НСДМ;
- учествува во градењето на политиката на НСДМ;
- се грижи за финансиското работење;
Мандатот на оперативниот секретар на НСДМ трае три години, со право
на повторен избор.
Член 36
Дополнителните права и надлежности на потпретседателите на
Централниот одбор и оперативниот секретар, се утврдуваат со одлука на
Централниот одбор по предлог на претседателот на НСДМ или друг член на
Централниот одбор.
Член 37
Надзорниот одбор на НСДМ се состои од 7 членови.
Надзорниот одбор, од својот состав, избира претседател.
Мандатот на претседателот и на членовите на Надзорниот одбор трае
три години, со право на повторен избор.
Надзорниот одбор ги извршува следните обврски:
- ја разгледува финансиската и деловната активност на НСДМ и на
сите нејзини облици на организирање;
- ја оценува статутарноста на актите и одлуките;
- дава толкување на Статутот меѓу две седници на Конгресот;
- поднесува извештај за својата работа на Конгресот;
- донесува Деловник за својата работа.
Надзорниот одбор одлучува по жалби на одлуки од Централниот одбор.
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5. Начин на одлучување
Член 38
Органите на НСДМ полноважно одлучуваат ако на состаноците се
присутни повеќе од половината од членовите кои ги сочинуваат органите, а
одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните.
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
гласови, се додека со изјаснувањето не се утврди дали некој од предлозите
добил мнозинство гласови од присутните.
Ако при изјаснувањето значително малцинство, односно најмалку 30%
од вкупниот број членови на органот се изјасни против донесувањето на
одлуката, или се воздржани, донесувањето на одлуката се одложува до
наредната седница на соодветниот орган, кој и тогаш одлуката ја донесува со
мнозинство гласови.
Малцинството од став 4 на овој член не смее да трпи никакви последици
за изнесените ставови.
6. Избори и отповикување
Член 39
Постапката, начинот и критериумите за кандидирање и избор на
членовите на органите и носителите на функции во органите се утврдуваат со
одлука на Централниот одбор.
Со одлука на Централниот одбор се утврдуваат критериумите и
принципот на деакумулација на функции.
Член 40
Изборот на носителите на функции во НСДМ се врши со тајно гласање
или во одредени случаи акламативно со кревање на рака.
Избрани се оние кандидати кои добиле најголем број гласови, односно
мнозинство од присутните, но, притоа, мора 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 кои
освоиле најголем број на гласови, а за избран се смета кандидатот кој добил
најголем број 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 не е
избран, постапката на избор се повторува со нова листа.
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Член 41
Изборот на членовите на органите на НСДМ се врши со тајно гласање.
Избрани се оние кандидати кои добиле најголем број гласови, но притоа
мора да има 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 за да се
пополни составот на органот, на начин што се определува со деловник, или
што ќе го утврди избирачкото тело.
Во сите органи на НСДМ мора да има 30% од обата пола.
Член 42
На органите на НСДМ им е изгласана недоверба ако за таквата одлука
гласапе повеќе од половината од присутните, но не помалку од 1/3 од вкупниот
број на гласачкото тело.
Во случај на изгласана недоверба, органите продолжуваат да ги
извршуваат своите функции дефинирани со Статутот, до рокот утврден за
избор на нов состав.
Член 43
Доколку на избраните органи на републичката организација односно
локалниот клуб, им се изгласа недоверба, во рок од 30 дена, се закажува
вонреден конгрес за избор на нови органи, чиј мандат трае до крајот на
постојниот мандат на конгресот.
Доколку се изгласа недоверба на претседателот на НСДМ, во рок од 30
дена, се свикува вонреден Конгрес и се врши нов избор на сите органи на
НСДМ, чиј мандат трае 3 години.
Доколку се изгласа недоверба на други носители на функции и органи,
во рок од 30 дена, се свикува седница на соодветниот орган кој ги избира.
Мандатот на новите членови трае до крајот на постојниот мандат.
7. Стекнување и располагање со средствата на НСДМ
Член 44
НСДМ и нејзините организациони облици стекнуваат финансиски
средства и друг имот, од:
- донаторство и прилози од членови и симпатизери;
- други приходи од физички и правни лица;
- на други начини дозволени со позитивните законски прописи;
Централниот одбор на НСДМ утврдува посебен правилник за
материјално-финансиското работење.
8. Истражувачка и пропагантна дејност во НСДМ
Член 45
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Заради промоција на политичките ставови на Партијата, НСДМ издава
билтени, летоци и друг пропаганден материјал, а врши и научно-истражувачки
активности, како и активности за промоција на ставови, идеи и сл., во форма на
семинари, трибини и други видови на собири дозволени со закон.
9. Престанок на функција во органите на НСДМ
Член 46
Функција во органите НСДМ престанува со отповикување, со
поднесување оставка 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 оној
којшто го извршил изборот, на начин на кој се избраат членовите на органите,
или носителите на функции.
Иницијалите и полното име на НСДМ се испишани на македонски јазик и
со кирилско писмо.
Знамето на НСДМ е бело-жолто хоризонтално положено, со однос на
страници 1:2. На првата третина од легнатиот бел траголник стои жолто-сината
петоаголна ѕвезда, симболот на НСДМ.
Свечената варијанта на знамето е бордирана по надворешните страници
со бело-срместа реса.
НСДМ има тркалезен печат, со пречник од 3 сантиметри, надворешнообрабен со две напоредни линии. Во внатрешниот круг 8 испишано полното
име на организацијата на младите и нејзиното седиште: НОВА
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА МЛАДИНА - СКОПЈЕ. Во средината на внатрешниот
круг е петоаголна ѕвезда.
Текстот на печатот е испишан на македонски јазик и со кирилско писмо.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 47
Измените и дополнувањето на овој Статут ги врши Конгресот на НСДМ,
со мнозинство гласови од вкупниот број присутни членови.
Член 48
Статутот влегува во сила со денот на донесувањето.
Член 49
Сите општи акти на НСДМ мора да се донесат и усогласат со одредбите
на овој Статут и Статутот на НСДП, во рок од 60 денови, од денот на неговото
донесување.
За се што не е предвидено со овој Сатут и актите на органите на НСДМ
одлучува Претседателот на НСДП.
Претседател,
Бетиан Китев
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