Врз основа на член 35, став 2, алинеја 19 од Статутот на политичката партија
Левица – Президиумот, на својата редовна седница одржана на 25 јули 2016 година,
го донесе следниов

ПРАВИЛНИК
ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВИТЕ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)1
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет на уредување
Со овој Правилник се уредува постапката за дисциплинска одговорност на член на
Левица за сторена повреда на членските обврски (законски, статутарни, деловнички
или правилнички), како и за неисполнување на партиските должности и други
доверени задачи од страна на надлежните органи на Партијата.

II. ЧЛЕНСКИ ОБВРСКИ
Член 2
Основни обврски
(1) Основните обврски на членот на Левица се регулирани во чл. 18 од
партискиот Статут, како највисок внатрешен правен акт, и тие главно се следниве:
– редовно да плаќа членарина;
– со сопартијците да комуницира на другарски начин, почитувајќи го нивното
вродено човечко достоинство;
– да работи на развивање и унапредување на општествените активности кои
произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од усвоените одлуки
и заклучоци;
– да ги спроведува одредбите од основачките документи на Партијата и своето
политичко делување да го усогласи со Статутот и Програмата;
Пречистениот текст на Правилникот ги опфаќа и: Одлуката за измена и дополнување на
Правилникот за дисциплинска одговорност на членовите бр. III–033/17 (1.02.2017) и Одлуката за
измена и дополнување на Правилникот за дисциплинска одговорност на членовите бр. III–143/19
(2.05.2019).
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– да ги спроведува одлуките на партиските органи;
– да ги застапува интересите и ставовите на Партијата и во своите медиумски
настапи да го следи идеолошкиот курс, подобрувајќи го нејзиниот углед во
јавноста;
– активно да учествува во органите во кои е избран или именуван, притоа
непоткопувајќи го акционото единство на Партијата;
– да учествува во работата на Партијата и да придонесува за нејзиниот развој;
– при вршењето функција, во или надвор од Партијата, својот личен интерес да не
го става пред општите партиски интереси и заложби.
Член 3
Дополнителни правила за меѓусебна комуникација
(1) Членовите на Левица, во внатрешната и надворешна интеракција, треба
меѓусебно да комуницираат на другарски начин, со почитување на личноста и
интегритетот на другите соговорници или учесници во расправата.
(2) Член на Левица треба да се воздржува од користење говор на омраза;
дискриминација; стереотипи; повикување на насилство; клевети и навреди;
дискредитации, инсинуации и напади на лична основа; пцуење, омаловажување,
исмејување или етикетирање, како и други недолични форми на општење кои
влијаат дестимулирачки врз позитивната енергија и акционото единство на
Партијата.

III. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОВРЕДИ
Член 4
Лесни повреди
(1) Како лесни дисциплински повреди се сметаат:
– нарушување на редот и мирот во текот на заседанијата, сесиите, седниците или
состаноците на раководните и помошните органи или нераководните работни
тела на Партијата;
– непристојно однесување спрема сопартијците или членовите на надлежните
партиски органи;
– непридржување до дополнителните правила за меѓусебна комуникација со
членството;
– небрежно однесување спрема имотот на Партијата, што може да доведе до
оштетување во проценет износ до 100 ЕУР во денарска противвредност.
– лесна и ненамерна повреда на внатрешните правни акти на Левица (деловници,
правилници, одлуки, заклучоци и сл.).
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Член 5
Тешки повреди
(1) Како тешки дисциплински повреди се сметаат:
– грубо нарушување на угледот на Левица;
– повреда на основните членски статутарни обврски;
– повреда на основачките акти на Левица (Статут, Програма, Платформа);
– недозволено носење и употреба на опрема за аудио и/или видео снимање на
партиските состаноци, без знаење на другите присутни;
– физички напад на член, со нанесување на лесна или тешка телесна повреда;
– давање неточни или лажни податоци пред органите на Левица;
– неовластен упад во информатичкиот систем на Левица (веб страна,
фејсбук/твитер/инстаграм или друг профил на социјалните мрежи, е-мејл,
мејлинг листи и сл.);
– саботирање на акциите на Партијата;
– изнесување инсајдерски информации за работењето и стратегијата на Левица;
– паралелно членување во друга политичка партија;
– безобѕирен однос кон партискиот имот и негово оштетување во износ над 100
ЕУР во денарска противвредност;
– кражба или противправно присвојување на ствари или финансиски средства
кои се во сопственост на Левица;
– злоупотреба на печатот, логото или симболите на Левица;
– злоупотреба на партиските функции на кои е именуван или на јавните функции
на кои е избран преку Партијата; и
– рецидивизам т.е. неколкукратно повторување на лесни дисциплински повреди
од ист или сличен вид.

IV. ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ
Член 6
Видови мерки
(1) За повреда на обврските и за неисполнување на должностите, на член на
Левица може да му се изрече дисциплинска мерка – но, само по претходно
спроведена дисциплинска постапка.
(2) За сторената дисциплинска повреда, на член може да му се изрече само
една од следниве мерки:
– опомена;
– јавна опомена;
– опомена пред исклучување;
– забрана за коментирање;
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– суспензија;
– замрзнување на членството; или
– исклучување од Партијата.
Член 7
Индивидуализација на санкцијата
(1) Со цел индивидуализација во одмерувањето на дисциплинската мерка и
нејзиното времетраење, особено ќе се води сметка за приспособување на изречената
мерка со:
– тежината на повредата, односно неисполнувањето на обврските;
– последицата од сторената дисциплинска повреда;
– видот и големината на штетата;
– степенот на одговорност и вина на сторителот на повредата (небрежност или
умисла);
– условите под кои е сторена повредата;
– поранешното поведение на членот-сторител;
– олеснителните и отежнувачки околности во случајот;
– други конкретни факти кои можат да бидат од значење за донесување на
одлуката и изрекување на видот и висината на мерката.
(2) Олеснителните околности го смалуваат, а отежнувачките околности го
зголемуваат степенот на одговорноста на членот и истите треба да се разликуваат
од „околностите кои ја исклучуваат одговорноста“ (т.н. екскулпирање на вината).
Член 8
Импичмент
Доколку најмалку еден од членовите на основните централни раководни органи на
Левица (ЦК, Президиум или Трибунат) се посомнева во вредностите и намерите на
кандидат за членство или на веќе постоечки член – може да покрене дискусија со
која се проблематизира неговото/нејзиното зачленување, членување или
дејствување од име на Партијата, т.е. вршењето на одредена партиска или јавна
функција.
Член 9
Опомени
(1) Опомената е најблага мерка што се изрекува за најлесните повреди на
членските обврски, поради што има третман на „морална казна“.
(2) Јавната опомена се изрекува за повреди на членските обврски кои се
предвидени како лесни дисциплински повреди, но се потешки во однос на оние
повреди поради кои се изрекува мерката опомена или, пак, постојат отежнувачки
околности во случајот.
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(3) Опомена пред исклучување може да се изрече за тешките дисциплински
повреди поради кои е предвидено и исклучување, но под услов да се работи за прв
престап на членот-сторител и да постојат значително олеснителни околности во
случајот.
Член 10
Забрана за коментирање
(1) Забраната за коментирање се изрекува кај оние дисциплински повреди
кои се однесуваат на повреда на правилата за меѓусебна комуникација на
членството.
(2) Забраната за коментирање може да биде од привремен или од траен
карактер.
Член 11
Суспензија
Суспензијата, како дисциплинска мерка, се изрекува за сторени тешки дисциплински
повреди и може да се јави во неколку варијанти кои подразбираат:
а) забрана за учество на членот во заедничките акции на Партијата;
б) забрана за давање изјави во јавноста од името на Левица;
в) забрана за вршење на раководни партиски функции;
г) забрана за кандидирање за вршење на јавни функции преку Партијата и сл.
Член 12
Замрзнување на членството
Замрзнување на членството се изрекува за особено тешки дисциплински повреди и
подразбира кумулација на повеќе варијанти на суспензијата во една единствена
мерка, односно неможност за уживање на никакви членски права во Партијата.
Член 13
Исклучување
(1) Исклучувањето на член е крајна и принципиелна заштитна мерка во
случаи на континуирано дејствување кое е спротивно на основачките документи
или другите акти на Партијата.
(2) За разлика од другите дисциплински мерки, кога станува збор за изречено
исклучување од Партијата од страна на Дисциплинската комисија, за него – во
последен степен – мора да одлучува Президиумот, без оглед на тоа дали е вложен
приговор или не.
(3) Одлуката за верификување на мерката „исклучување“ се носи со
двотретинско мнозинство гласови од членовите на Президиумот, по претходно
најавена точка на дневниот ред на седницата.
(4) Еднаш исклучен член на Левица не може повторно да стане член во
следните три години по исклучувањето, освен ако Президиумот не одлучи поинаку.
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V. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ
Член 14
Дисциплинска комисија
(1) Надлежна за утврдување одговорност и вина на партиските членови и за
нивно санкционирање преку изрекување дисциплински мерки во прв степен е
Дисциплинската комисија на Левица, која функционира како засебен оддел на
партискиот Трибунат.
(2) Комисијата е составена од тројца рамноправни членови со право на глас,
избрани од страна на Президиумот, кои – по функција – истовремено се и членови на
ЦК на Левица.
Член 15
Президиумот и Централниот комитет како вонредни дисциплински органи
(1) По исклучок, при особено тешки и тенденциозни дисциплински повреди
насочени кон поголемо нарушување на името и угледот на Левица во јавноста,
Президиумот може да изрече итна времена суспензија на некој член на Партијата и
без спроведување дисциплинска постапка.
(2) Во случај на изрекување на суспензијата од претходниот став, конечната
одлука за исклучување ја носи ЦК, како второстепен орган.

VI. ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА
А. НАЧЕЛА НА ПОСТАПУВАЊЕ
Член 16
Основни принципи на првостепената постапка
(1) Дисциплинската постапка за утврдување на одговорност на член на
Левица се спроведува врз следниве процесни начела:
– правда и правичност;
– право на одбрана;
– сослушување на странката;
– контрадикторност во расправата; и
– jавност при постапувањето.
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Б. ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА
Член 17
Начини на поведување
(1) Поведувањето на дисциплинска постапка против член на Левица се
поведува на два начина:
а) по службена должност – од страна на Дисциплинската комисија која реагира
врз основа на допрен глас, непосредни сознанија или неформални дојави;
б) по поднесена пријава – од страна на било кој друг член на Левица.
Член 18
Пријава
(1) Пријавата за сторена дисциплинска повреда се поднесува до
Дисциплинската комисија на Левица.
(2) Пријавата се поднесува во писмена форма, а како „писмена форма“ се смета
и поднесената пријава по електронски пат, на службената е-маил адреса на
Трибунатот.
(3) Пријавата треба да содржи:
– име и презиме на членот кој извршил повреда на обврските;
– време и место на извршената повредa;
– опис на повредата;
– евентуалните докази;
– датум и место на поднесување; и
– име, презиме и потпис на подносителот на пријавата.
(4) Анонимни пријави се забранети и по нив нема да се постапува.
Член 19
Застареност
(1) Поведувањето и водењето на дисциплинската постапка застаруваат во:
а) субјективен рок од шест месеци – од денот на дознавањето за направената
дисциплинска повреда; односно во
б) објективен рок од една година – од денот на сторувањето на конкретната
дисциплинска повреда.
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В. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА
Член 20
Преходно испитување на пријавата
(1) По добиената пријава за поведување на дисциплинска постапка,
претседавачот на Дисциплинската комисија е должен да закаже јавна седницa –
доколку:
а) однесувањето на пријавениот член е пропишано како дисциплинска повреда,
односно предвидено како повреда на членските обврски; и
б) пријавата е навремено поднесена т.е. не настапила застареност за водење на
постапката.
(2) Доколку не се исполнети обете наведени процесни претпоставки за
водење на дисциплинската постапка, Комисијата носи решение со кое се отфрла
Пријавата за поведување на постапката.
Член 21
Закажување на седницата
(1) При кумулативно постоење на процесните претпоставки, претседавачот на
Дисциплинската комисија закажува седница на Комисијата, која мора да се одржи во
рок од петнаесет дена од приемот на Пријавата.
(2) На јавната расправа посебно ќе бидат поканети:
– членот против кого е поведена дисциплинската постапка;
– пријавувачот;
– сведоците или вештаците; и
– други лица кои можат да помогнат за да се утврди евентуалната одговорност.
(3) Известувањето за расправата се врши со покана доставена преку: е-пошта,
вообичаените партиски канали за групна комуникација или по пат на телефонски
повик.
(4) Другите членови на Левица, исто така, можат да присуствуваат на
закажаната јавна расправа.
Г. ЈАВНА РАСПРАВА
Член 22
Одржување на расправата
(1) Јавната расправа не може да се одржи пред да истече рокот за подготовка
на одбраната, а кој не смее да биде пократок од 5 (пет) дена од денот на приемот на
поканата.
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(2) По исклучок, доколку членот против кого се води дисциплинската
постапка не се јави на поканата и не одговори на е-поштата, а своето отсуство не го
оправда – постапката ќе се спроведе во негово отсуство.
(3) Јавната расправа се одложува само ако постојат оправдани причини за
недоаѓањето на: член на Комисијата, лицето против кого е поведена постапката или
некои од клучните сведоци.
Член 23
Тек на расправата
(1) Јавната расправа ја отвора претседавачот на Дисциплинската комисија и
тој раководи со истата.
(2) По отворањето на јавната расправа, претседавачот на Комисијата утврдува
дали се присутни сите повикани лица.
(3) Доколку утврди дека на расправата не присуствува членот против кого е
поведена постапката или други повикани лица, тогаш ги повикува членовите на
Комисијата да одлучат дали расправата ќе се одржи или истата ќе се одложи за друг
ден, кој не може да биде подоцна од една седмица од првично закажаната седница.
(4) На почетокот од расправата најпрво се повикува членот против кого е
поведена постапката да се изјасни за наводно сторените повреди.
(5) По дадената изјава, членовите на Комисијата можат да му поставуваат
прашања на членот против кого е поведена постапката.
Член 24
Сослушување сведоци
(1) Додека членот против кого се води постапката ја дава својата изјава и
одговара на поставените прашања од Комисијата, сведоците не присуствуваат во
просторијата.
(2) Кога членот ќе заврши со давањето на изјавата, се повикуваат сведоците
да ги дадат своите искази – еден по еден.
(3) Комисијата може да изврши и соочување помеѓу членот против кого е
поведена постапката и сведокот; помеѓу самите сведоци или помеѓу членот и
пријавителот – доколку тоа е потребно, со цел поподробно да се утврди фактичката
состојба.
Член 25
Доказна постапка
(1) По сослушувањето на сведоците се изведуваат и другите докази кои
можат да помогнат да се утврди вистината (пр. читање писмени докази).
(2) За одржаната јавна расправа се води записник.
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Д. ОДЛУЧУВАЊЕ
Член 26
Одлучување за одговорноста
(1) За дисциплинската одговорност на членот се одлучува непосредно по
завршувањето на доказната постапка, на истата седница на Комисијата.
(2) Доколку постојат оправдани причини, Комисијата може да одлучи за
одговорноста на членот да се одлучува на нова седница, но не подолго од пет дена од
денот на седницата за јавна расправа.
(3) Одлуката за одговорност или неодговорност на членот се донесува со
мнозинство гласови од вкупниот број членови на Комисијата.
(4) Одлуките кои може да ги донесе Комисијата се следниве:
а) одлука за ослободување од одговорност – која се носи ако се утврди дека членот
не е виновен или ако има недостиг на докази;
б) одлука за изрекување дисциплинска мерка – која се носи ако се утврди дека
членот е виновен за дејствието кое му се става на товар.
Член 27
Советување и гласање
(1) Советувањето и гласањето за одговорноста на членот е тајно и го вршат
само членовите на Комисијата – без присуство на други лица.
(2) Еднаш извршеното гласање повеќе не може да се повтори – како во текот
на истата, така и на нова седница.
Член 28
Соопштување на одлуката
(1) Донесената одлука му се соопштува на членот непосредно по носењето од
страна на Комисијата.
(2) Одлуката мора писмено да се изработи во рок од три дена од денот на
одлучувањето и примерок од неа да му се достави лично на членот на кој се
однесува, преку каналите за вообичаена внатрепартиска комуникација.
Ѓ. ВТОРОСТЕПЕНА ПОСТАПКА
Член 29
Право на приговор
(1) Против првостепената одлука на Дисциплинската комисија, незадоволната
странка може да поднесе Приговор заради преиспитување на одлуката, до
Президиумот на Левица – како второстепен жалбен орган.
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(2) Приговорот се поднесува во рок од осум дена од денот на приемот на
Одлуката.
(3) Членот кој го поднел Приговорот има право да присуствува на седницата
на Президиумот на која ќе се решава за него.
Член 30
Одлучување по приговорoт
(1) Президиумот е должен да донесе одлука по навремено вложениот
Приговор на следната редовна седница, но не подолго од петнаесет дена од денот на
неговото поднесување.
(2) Кога се одлучува за Приговорот, Президиумот може да се донесе одлука со
која се:
а) отфрла приговорот поради недозволеност или ненавременост;
б) одбива приговорот како неоснован и се потврдува првостепената одлука на
Дисциплинската комисија за изрекување на дисциплинската мерка;
в) усвојува приговорот и:
– одлуката на Дисциплинската комисија за изрекување на дисциплинска мерка
се преиначува т.е. се ублажува; или
– одлуката на Комисијата се поништува.
(3) По повод поднесениот Приговор од членот, Президиумот не може да
донесе понеповолна т.е. построга одлука, освен кога приговор поднел и
пријавителот.
(4) Одлуката на Президиумот која е донесена по повод поднесениот Приговор
е конечна и извршна и против неа не е дозволен никаков редовен или вонреден
правен лек.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 31
Влегување во сила
Овој Правилник влегува во сила од денот на донесувањето.
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