УЈЕДИЊЕНА СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА У МАКЕДОНИЈИ

Уједињена српска заједница у Македонији основана је 25. октобра 2001. године, када су
на оснивачкој скупштини изабрани Председништво и председник, Надзорни одбор, Суд
части, усвојени Статут и Програмска декларација, чиме је она конституисана као
невладина, нестраначка и непрофитна организација, програмска, организациона и
акциона целина која ће деловати на целој територији Републике Македоније.

Тако је заокружен вишемесечни рад после иницијативе у пролеће 2001. Клуба
интелектуалаца Српске заједнице у Македонији о уједињењу расцепканих и
разједињених српских асоцијација.

У састав УСЗМ ушле су три од 10 асоцијација које су почеле разговоре о удруживању:
Српска заједница у Македонији – Скопље (прва српска асоцијација формирана у
Македонији у марту 1991. године), Удружење Срба, Македонаца и Црногораца – Тетово
и Удружење жена Српкиња – Скопље.
Стратешка опредељења УСЗМ садржана у Програмској декларацији су:
- Заустављање асимилације Срба и Црногораца, јачање осећања националног
идентитета и патриотизма и неговање националних традиција
- Остваривање Уставом и законима РМ и међународним актима загарантованих
права и слобода Срба и Црногораца као равноправних грађана РМ
- Равноправни третман српске националне заједнице са осталим мањинским
заједницама у РМ, у складу са Уставом и законима и јавно супротстављање
тенденцијама албанске заједнице у односу на друге мањинске заједнице
- Јачање јединства у оквиру српског националног корпуса у РМ и остваривање
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вишег степена координације активности невладиних организација и институција и на
политичком плану, у циљу успешнијег решавања статуса и грађанских права и слобода,
проблема у образовању, култури, информисању, привреди, социјалној области,
деловању младих и жена
- Чвршће и ефикасније повезивање Срба у РМ с владиним и невладиним
институцијама у земљи матици и одговарајућим организацијама, институцијама и
истакнутим појединцима у српској дијаспори у европским и у прекоокеанским земљама

Знатна пажња посвећења је обележавању значајнијих датума из српске историје:
Српско вече 13. јануара, Свети Сава 27. јануара, Дан сећања на почетак НАТО
бомбардовање 24. марта, парастос на Удову на Велики петак, Видовдан 28. јуна,
годишњица Кумановске битке на Зебрњаку у последњој седмици октобра.

УДРУЖЕЊЕ СРБА ЗА ЈЕДИНСТВО У МАКЕДОНИЈИ
КУМАНОВО

-

Адреса:
ул: Доне Божинов 24, 1300 Куманово

Председник:
контакт: Ђорђе Полић
телефон: моб.00389 75 283 145
e-mail: djodjepolic@yahoo.com
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