Врз основа на член 35, став 2, алинеја 19 и чл. 50, ст.1, ал.1 и ст.2 од Статутот на
политичката партија Левица, како и врз основа на Одлуката за износот на
висината на членарината, донесена на VIIта редовна сесија на Централниот
комитет на Партијата (3.12.2017) – Президиумот, на својата редовна седница
одржана на 12 јануари 2018 година, го донесе следниов

ПРАВИЛНИК
ЗА ЧЛЕНАРИНА
Член 1
Предмет на уредување
(1) Со овој Правилник се уредува собирањето на финансиските средства за
делување на Левица по основ на членарина – како редовен, законски и статутарно
предвиден, прилив на приходи.
(2) За сè што не е предвидено со овој Правилник, важат соодветните одредби
од Статутот и другите општи акти на Левица.
Член 2
Основи за собирање членарина
(1) Членовите на Партијата кои имаат лични парични примања – плати,
хонорари, надоместоци и сл. – задолжително плаќаат членарина.
(2) Останатите членови на Левица – невработени, студенти и сл. – плаќаат
членарина врз доброволна основа.
Член 3
Задолжително плаќање минимален износ
(1) Задолжителната уплата на членарината зависи од: статусот на членот во
партијата, работниот или друг вид договорен однос, како и личните и семејните
примања на членот.
(2) Фиксна уплата од 100 денари месечно плаќаат членовите на Левица кои
потпишале пристапница и се во работен однос, или имаат редовни парични
примања по друг основ.
(3) Членовите на раководните партиски тела – Пленум, ЦК, Президиум и
Тринунат – плаќаат поголем износ на членарина од минималниот, согласно
нивните можности и согласно нивната свест и совест за колективното добро на
Левица.
Член 4
Временски интервал на уплата
Членарината може да се плаќа: месечно, квартално, полугодишно или годишно –
зависно од желбите и можностите на членот.
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Член 5
Начин на плаќање
(1) Членарината, по правило, се плаќа преку уплатница – на банкарската
трансакциска сметка на Левица.
(2) Членовите можат да плаќаат членарина и преку „каса–прими“ кај
партискиот благајник на Левица [т.н. лицето задолжено за материјалнофинансиското работење].
(3) Членовите можат да плаќаат членарина и кај локалните благајници во
своите матични локални ограноци – кои потоа се должни така собраните и
евидентирани износи да ги уплатат на партиската сметка или, пак, да ги предадат
на Благајникот, во партиската централа.
Член 6
Санкции за неплаќање членарина
(1) Редовното намирување на членарината спаѓа во основните статутарни
обврски на секој член на Левица.
(2) Нередовното плаќање на членарината, во временски период од шест
месеци, ќе се смета за дисциплинска повреда и основ за поведување соодветна
постапка против членот.

Член 7
Влегување во сила
(1) Со влегувањето во сила на овој интерен Правилник престанува да важи
претходниот Правилник за членарина од 1 март 2016 год.
(2) Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.
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