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Врз основа на член 35, став 2, алинеја 23 и чл. 52 од Статутот на Политичката 

партија Левица (2019), како и Одлуката за основање на Асоцијацијата „Левица-

Дијаспора“ бр. III-200/20 (19.10.2020) – Президиумот, на својата редовна седница 

одржана на 8 декември 2020 година, едногласно го донесе следниов 

 

 

 

Д Е Л О В Н И К 
НА ЛЕВИЦА-ДИЈАСПОРА 

 

 

Член 1 
Предмет на уредување 

(1) Со овој Деловник се уредува организацијата, структурата, работата, целите 

и начинот на дејствување и функционирање на внатрешната Асоцијација 

„Левица-Дијаспора“ – како постојано помошно работно тело на Политичката 

партија Левица. 

(2) За сè што не е предвидено со овој Деловник, важат соодветните одредби од 

Статутот и другите општи акти на Левица. 

 

Член 2 
Цели и активности 

(1) Целите и активностите што треба да ги постигне „Левица-Дијаспора“ се 
следниве:  

- настојување за обезбедување на правата и слободите гарантирани со 

меѓународните документи за човекови права на Македонците во соседните земји 

и развивање на постојана културна, социјална и економска комуникација со нив; 

- oрганизирање на иселенички клубови, со цел меѓусебна комуникација и 

информирање на иселениците кои имаат македонско државјанство за 

општествено политичките збиднувања во матичната држава; 

- oрганизирање на мрежа на заедници/клубови на сите континенти каде 

што работат и живеат македонски државјани; 

- мотивирање на нашите иселеници насекаде низ светот да пристапат кон 

излегување на избори/гласање и активно учество во избор на пратеници и 

креирање во општествено-политичкото уредување во Република Македонија; 

- aнимирање на младата популација во дијаспората како извор на идеи, 

стручност и интелектуален потенцијал за помагање на матичната држaва 

Република Македонија; 

- oткривање и регрутирање на докажани стручни кадри со потекло од 

Македонија (Вардарска, Егејска и Пиринска) и нивно ангажирање во 

активностите и програмите на партиските иселенички клубови и задгранични 

претставништва/комитети; 
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- афирмирање на македонската иселеничка заедница во државата во која 

Македонците живеат и работат, преку поддржување и помагање на разни акции и 

иницијативи од хуманитарно-општествено значење; 

- разбивање на стереотипите за дијаспората и укажување, особено на 

помладата популација, дека Tатковината има потреба од нив, т.е. од нивниот 

стручен и интелектуален ангажман; 

- oрганизирање средби, семинари и работилници со иселеничките клубови и 

сл. 

 
Член 3 

Членство 

(1) Членувањето во Левица-Дијаспора е доброволно и се стекнува со 

пополнување електронска пристапница на Левица, во случај кога постојаното 

место на живеење на идниот член е во странска држава. 

(2) Заради понатамошно контактирање на членовите, Секретаријатот 

на Левица ги проследува ваквите пристапници до одговорното лице, согласно 

организациската структура на Левица-Дијаспора.  

 

Член 4 

Организациска структура 

(1) Левица-Дијаспора е составена од иселенички клубови, како основни 

организациони единици кои се организираат на територијален принцип за секоја 

странска држава соодветно, а се формираат со одлука на Президиумот – кога ќе се 

оцени дека за тоа постои оправдана потреба.  

(2) Повеќе иселенички клубови од ист континент се групираат во еден 

задграничен комитет и тоа: ЗК Европа, ЗК Северна Америка, ЗК Австралија, ЗК 

Јужна Aмерика, ЗК Азија и ЗК Африка. 

(3) Работата на сите задгранични комитети ја раководи и координира 

комесарот на Левица-Дијаспора, кој го именува Президиумот и кој е член на ЦК 

на Левица, по функција.  

(4) Мандатот на комесарот, по правило, трае четири години, односно за 

време меѓу два редовни Пленума – со неограничено право на реизбор. 

(5) На комесарот на Левица-Дијаспора му помагаат еден заменик и еден 

благајник, именувани од Президиумот, на препорака од комесарот, а кои редовно 

комуницираат со Секретаријатот на Партијата. 

 

Член 5 
Преодни и завршни одредби 

(1) Овој интерен Деловник влегува во сила со денот на донесувањето и 

истиот ќе биде објавен на официјалниот веб-сајт на Партијата. 


