Врз основа на член 35, став 2, алинеја 23 од Статутот на Политичката партија
Левица (2019), Президиумот на Левица, на својата редовна седница – одржана на ден
28 април 2020 година – го донесе следниов

ПРАВИЛНИК
ЗА КОРИСТЕЊЕ СЛУЖБЕНИ ВОЗИЛА ЗА ПАРТИСКИ ЦЕЛИ

Член 1
Предмет на уредување
(1) Со овој интерен Правилник се уредува начинот на користење, управување
и одржување на службените возила од страна на Политичката партија Левица.
(2) Службено возило, во смисла на овој Правилник, е секое моторно возило кое
е во сопственост на Партијата [автобус, камион, комбе, автомобил, мотоцикл и сл.]
или, пак, возило кое е изнајмено врз основа на договор за закуп, склучен од страна на
овластениот застапник на Партијата.
Член 2
Управување со службени возила
(1) Со службените возила управуваат лицата вработени во Партијата заради
извршување на работните обврски или, пак, лицата кои се хонорарно ангажирани во
Партијата со договор за дело – заради извршување на конкретни партиски задачи.
(2) Службеното возило може да се издаде и на други членови на раководните
партиски органи или нераководни тела, врз основа на патен налог издаден од
овластениот застапник на Партијата.
Член 3
Обврски на корисниците на службените возила
(1) Во вршењето на работните или други партиски обврски, корисниците на
службените возила се должни:
- да го чуваат службеното возило со кое управуваат и да водат сметка за неговата
техничка исправност и чистота;
- правилно да ракуваат со службеното возило и редовно да преземаат мерки за
основно одржување на истото, согласно техничкото/фабричкото упатство на
возилото;
- да се грижат за ефикасна и економична употреба на службеното возило, водејќи
сметка за штедење на горивото;
- да учествуваат во извршување на технички прегледи на службеното возило;
1

- да ги почитуваат општите и посебните сообраќајни правила и прописи и др.
Член 4
Контрола и надзор
(1) Контрола на начинот на користење на службеното возило врши
Надзорната комисија на Левица.
(2) За извршената контрола, Надзорната комисија е должна да го информира
Президиумот на Партијата.
Член 5
Влегување во сила
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.
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