Врз основа на член 13, став 2 од Статутот на политичката партија Левица (2016) –
Президиумот, на својата седница одржана на 19 јули 2018 година, го донесе
следниов

ПРАВИЛНИК ЗА ФРАКЦИИ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)1
Член 1

Фракционерство

(1) Левица, во духот на демократскиот карактер кој сака да го
негува, дозволува формирање интерни партиски фракции.
(2) Фракциите не се сметаат за организациони единици на Левица и не
спаѓаат во основната партиска структура на органите.
(3) Фракциите имаат право на сопствено име и слобода за автономно
делување, сè додека тоа е во склад со целите, вредностите и интересите на
Партијата.
(4) При изборот на персоналниот состав на раководните органи на Партијата
ниту една фракција не смее да има доминантно влијание или апсолутно мнозинство
во органот.
(5) Eдна иста фракција во седумчлен Президиум може да има само два члена;
во деветчлен Президиум може да има само три члена; a во единаесетчлен Президиум
– само четири члена.
Член 2
Фракција
(1) Фракција на Левица е незадолжителен облик на внатрепартиско
организирање, кој може да го иницираат полноправни и активни членови на Левица
кои споделуваат блиски идеолошки левичарски позиции – со цел промоција на
својата идеологија, ставови и позиции по одредени прашања кои произлегуваат од
неа.
(2) Фракцијата е должна да работи на омасовување на Партијата и ширење на
левичарската кауза – без надворешни напади кон друга интерна фракција и без
јавни омаловажувачки конфронтации со раководните партиски органи.
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(3) Фракциите се слободни да одредат каков политички и организационен
придонес ќе дадат на политичката насока на Левица, со цел зголемување на
членството и развивање на организационата структура на партијата.
(4) Работните и организационите методи на фракцијата ги поставуваат
самите членови на фракцијата и тие не смеат да бидат во спротивност со Сатутот на
Левица.
Член 3
Формирање
(1) Фракција може да формираат најмалку пет членови на Левица, од кои
задолжително е минимум двајца да мора да се членови на Централниот комитет.
(2) По своето формирање, во рок од седум дена, фракцијата ги информира
основните партиски органи (ЦК и Президиумот) за чинот на своето формирање.
(3) Во информацијата за формирањето на фракцијата се наведува: името на
фракцијата, начелата врз кои е формирана, а како прилог се доставува и список на
членови на Левица кои се припадници на фракцијата.
Член 4
Фракционерски права
(1) Фракцијата има право да:
- одржува работни состаноци на фракцијата;
- организира активности со цел промовирање на сопствените гледишта;
- издава сопствени публикации и гласила;
- донесува свои внатрешни правила за работа кои се базираат на демократски
принципи и не се спротивни на начелата на Пaртијата и сл.
(2) Фракцијата има можност да:
- аплицира за добивање финансиски средства од партијата за својата работа,
определени во годишниот финансискиот план на Партијата;
- зема учество во вонпартиски активности кои не се во спротивност со одлуките
на раководните органи на Левица;
- се здружува со идеолошки блиски надворешни организации, со одобрение од
Президиумот или од ЦК на Партијата.
Член 5
Фракционерски должности
(1) Во своето политичко делување фракцијата е должна да ги почитува
одредбите на основачките акти на партијата – Статутот, Програмата и Политичката
платформа на Левица.
(2) Доколку фракцијата не се согласува со официјален партиски став на
раководен орган на Партијата, фракцијата е должна најпрво да се обрати до
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раководниот орган и другите партиски тела – со издржана и аргументирана критика
по прашањето, со цел конструктивно и консезуално надминување на посочениот
проблем.
(3) Во своето делување, фракцијата може да има различен став од
официјалните одлуки и ставови на раководните органи на Левица, но е должна да не
придонесе во намалување на влијанието на Партијата во општеството и
деградирање на сликата за Партијата во јавноста.
(4) Фракцијата е должна да го информира Президиумот за одржаните
состаноци, со препраќање на записникот/извештајот.
(5) Членовите на различни фракции се должни да не поттикнуваат
непотребни внатрешни конфликти, да не ги провоцираат членовите на другите
фракции и да се воздржуваат од предлози кои може да допринесат за пасивизирање
на други активни членови.
(6) Во своето делување фракцијата особено треба да ги има предвид следните
заеднички и интегрирачки статутарни одредби:
- дека, и покрај различните идејни погледи кон одредени прашања, членовите
и симпатизерите на Левица не се непријатели едни на други и затоа треба да
делуваат како единствена сила за промоција на основните принципи и
вредности на Партијата [чл. 11 од Статутот];
- дека, во интерес на зачувување на акционото единство, основен метод на
делување ќе биде спроведувањето на планираните акции врз основа на
принципите кои ги обединуваат, а не кои ги разединуваат членовите на
Партијата, при што меѓусебните недоразбирања, лични анимозитети и
нетрпеливости ќе бидат ставени во втор план за доброто на Партијата [чл. 11
од Статутот];
- дека, при одлучувањето во партиските органи и тела, се прави обид за
изнаоѓање консензуално решение, а дури во неможност на постигнување
консензус или заеднички компромис, одлуките се донесуваат со
надгласување, т.е. со апсолутно или релативно мнозинство гласови – онака
како што е одредено кај секој орган поединечно [чл. 23 од Статутот].
Член 6
Фракционерски забрани
(1) Забрането е формирање паралелни партиски органи надвор од
статутарните.
(2) Забранета е саботажа и подривање на партиските акции од страна на
фракциите.
(3) Забрането е фактичко фракционерско делување во рамките на Левица за
кое раководните партиски органи не се информирани и членувањето во ваквата
нестатутарна тајна фракција ќе се третира како дисциплинска повреда.
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Член 7
Престанок на делувањето
(1) Фракцијата може да пресстане да постои на следниве три начини:
а) доброволно – ако мнозинството членови на фракцијата самоиницијативно
донеле таква одлука;
б) по сила на статут – заради намалување на бројот на членови нa фракцијата
под потребниот правилнички минимум;
в) со расформирање – во случаите доколку фракцијата, односно нејзиното
делување, одлуки или политичка активност значително отстапуваат и ги
прекршуваат партиските принципи од Статутот, Програмата и Политичката
платформа на Левица.
(2) Во случајот на расформирање, конечната одлука за тоа ја носи ЦК – додека,
пак, Президиумот може да донесе времена мерка за колективно суспендирање на
фракцијата и привремено замрзнување на нејзините активности.
Член 8
Влегување во сила
Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе биде
објавен на официјалниот веб-сајт на Партијата (www.levica.mk).
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