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Врз основа на член 35, став 2, алинеја 23 и чл. 45, ст. 3 од Статутот на 
Политичката партија Левица (2019), Президиумот на Левица, на својата редовна 
седница одржана на ден 30 март 2022 година во Скопје, го донесе следниов 

 
 
 

Д Е Л О В Н И К  

ЗА РАБОТА НА ЛОКАЛНИТЕ ОГРАНОЦИ НА ЛЕВИЦА 
 
 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 
Предмет на уредување 

(1) Со овој Деловник се доуредува статусот, внатрешната структура, 

организациската поставеност, ингеренциите, делувањето, работата и критериумите 

за основање и укинување на локалните ограноци (ЛО), како и на месните комитети и 

градски организации во рамки на ПП Левица.  

(2) За сè што не е предвидено со овој Деловник ќе се применуваат соодветните 

одредби од партискиот Статут и од Деловникот за работа на Централниот комитет 

на Левица. 

 

 

II. СТАТУСНИ ПРАШАЊА 

 

Член 2 
Статус на ЛО 

(1) ЛО е основна територијална организациона единица на Левица. 

(2) По правило, ЛО – како помошен партиски орган – се формира на територија 

на една географска општина. 

(3) По исклучок и по потреба возможно е: 

- еден ЛО да опфаќа територија на повеќе општини (т.н. градска организација); и 

- повеќе ЛО да се формираат во рамки на една општина / населено место (т.н. 

месен комитет).  

 

Член 3 
Активно и пасивно членство 

(1) Минималниот број членови потребни за формирање на ЛО е петмина. 

 (2) Членувањето во ЛО може да биде: активно или пасивно. 
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 (3) Пасивизацијата и активацијата на членот, однапред изречно се најавуваат 

при првичното контактирање на членството. 

(4) Активниот член, кој отсуствувал три состаноци еноподруго или не извршил 

три делегирани партиски задачи – автоматски се трансформира во „пасивен член“. 

(5) Пасивниот член има право да биде приклучен на официјалната мејлинг 

листа, т.е. договорениот канал за комуникација на ЛО, како и право на присуство на 

состаноците на ЛО – но, без право на глас, при што неговото/нејзиното отсуство 

нема да се смета за пречка за постигнување кворум. 

 

Член 4 
Основање 

(1) Президиумот на Левица е надлежен раководен орган кој носи одлука за 

основање или укинување на ЛО, на иницијатива од партиските членови од 

конкретната општина/населено место. 

(2) Президиумот може да одреди и иницијатор за формирање на ЛО. 

 

Член 5 
Укинување 

(1) Причина поради која може да се укине постоечки ЛО се: 

- опаѓање на потребниот број членови под утврдениот минимум; 

- замирање на активностите на ЛО за период подолг од шест месеци; или 

- сериозни кршења на Статутот и партиската Програма на Левица.  

 

 
III. НАДЛЕЖНОСТИ 

 
Член 6 

Ингеренции 
(1) ЛО е автономен во своето локално делување. 

(2) ЛО работи на прашања од локален карактер и за таа цел може да: 

- соработува со други идеолошки сродни организации;  

- одбележува значајни датуми;  

- организира прес-конференции;  

- организира трибини и културни настани;  

- организира маршеви и протести; 

- организира друг тип на акции и активности во насока на остварување на целите 

на Левица. 

(3) Президиумот може да стави вето на одредена активност на ЛО, доколку 

истата се коси со генералниот идејно-политички курс на Левица. 
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IV. НАЧИН НА РАБОТА И ОДЛУЧУВАЊЕ 
 
 

Член 7 
Состаноци 

(1) ЛО работи на редовни состаноци, кои се одржуваат минимум два пати 

месечно. 

(2) За секој состанок на ЛО се составува записник, кој се испраќа до 

Президиумот и до ЦК. 

(3) По барање на Президиумот, модераторот е должен да изготви и посебен 

извештај за работата на ЛО (месечен, квартален, полугодишен или годишен). 

 

Член 8 
Кворум и мнозинство 

(1) Потребниот кворум за нормално работење и полноважно одлучување на 

состаноците на ЛО кој нема свои органи подразбира присутност на повеќе од 

половината од активните членови на ЛО.  

(2) Тековните одлуки за функционирање и делување на ЛО се носат со 

релативно мнозинство гласови. 

(3) Активните членови кои биле спречени да присуствуваат, но претходно – по 

пат на електронска или друг вид комуникација – се изјаснале за предлозите од 

Дневниот ред, ќе се смета како да биле присутни на состанокот. 

 
 
V. ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ЛО 
 
 

А. ОГРАНОЦИ БЕЗ СВОИ ОРГАНИ 
 

Член 9 
Модератор 

(1) Со работата на ЛО раководи модератор. 

(2) Модераторот на ЛО се избира со мандат од една година и со неограничено 

право на реизбор. 

(3) Одлуката за именување на модераторот се носи со апсолутно мнозинство 

гласови од членовите на Левица кои се состанале да иницираат основање на 

конкретиот ЛО или, пак, од активните членови на веќе основаниот ЛО. 

(4) Членовите на ЛО имаат право, во секое време, да го отповикаат својот 

модератор – доколку не се задоволни од неговата работа, а одлуката за тоа се носи со 

апсолутно мнозинство гласови од активното членство. 
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(5) Обете одлуки, за именување и за отповикување на модераторот, подлежат 

на верификација од страна на Президиумот. 

(6) Модераторот ги има следниве права и должности: 

- да води ажурирана листа на членови (активни и пасивни); 

- да се грижи за запазување на генералните идејно-политички насоки на 

партијата на ниво на ЛО; 

- да ги свикува и да раководи со состаноците на ЛО; 

- да составува записници/извештаи од состаноците и да ги проследува до 

Президиумот и до ЦК;  

- да ги претставува одлуките на ЛО во ЦК на Левица; 

- да ги информира членовите на ЛО за тековните активности на Левица; 

- да се грижи за ефективно дистрибуирање и спроведување на донесените одлуки 

и заклучоци на централните и локалните партиски органи; 

- да врши и други доверени работи од раководните партиски органи на Левица. 

 

Член 10 
Секретар на ЛО 

(1) ЛО избира свој локален секретар, по истата постапка како и при изборот на 

модераторот. 

(2) Секретарот на ЛО делува и како заменик-модератор, по функција. 

(3) Секретарот на ЛО ги подготвува материјалите и ги води записниците од 

состаноците на ЛО. 

 

Член 11 
Локален благајник 

(1) ЛО избира свој локален благајник, по истата постапка како и при изборот на 

модераторот. 

(2) Локалниот благајник собира членарина и доброволни прилози од членовите 

на ЛО и ги уплаќа на сметката на Левица, а се грижи и за навременото сервисирање 

на долговите на ЛО (кирии, сметки, режиски трошоци и сл.). 

(3) Локалниот благајник е должен својата работа да ја координира со лицето 

одговорно за материјално-финансиското работење на Левица или со неговиот 

заменик. 

(4) Доколку ЛО одлучи дека така е поцелисходно, а по претходна консултација 

со Президиумот, функциите локален секретар и локален благајник можат да бидат 

споени во едно лице. 
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Б. ОГРАНОЦИ СО СВОИ ОРГАНИ  
 

Член 12 
Локално координативно тело 

(1) ЛО кај којшто бројот на активните членови надминaл 15 (петнаесет) мoже 

да има своj колективeн раководен орган – Локално координативно тело (скратено: 

ЛКТ). 

(2) ЛКТ е колегијален извршен орган составен од пет до девет членови избрани 

од страна на активните членови на ЛО, а верификувани од Президиумот на Левица. 

(3) Модераторот, локалниот секретар, локалниот благајник и избраните 

општински советници, по функција, се и полноправни членови на ЛКТ. 

(4) Мандатот на членовите на ЛКТ е една година, со неограничено право на 

реизбор, и истите се избираат со апсолутно мнозинство гласови од активните 

членови на ЛО. 

(5) Состанокот на кој ќе се избира ЛКТ мора да биде специјално најавен до сите 

членови на ЛО, како и во координација со Президимот на Левица. 

(6) На секој член на ЛКТ му се делегира одредена задача која е должен 

одговорно и навремено да ја извршува, во координација со другите членови. 

(7) Отповикувањето на поединечен член или на целото ЛКТ може да се покрене 

на вонреден состанок на ЛО – свикан од страна на минимум ¼ од акивното членство 

на ЛО или, пак, инициран од страна на Президиумот. 

 

 

      VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 13 
Влегување во сила 

(1) Овој Деловник влегува во сила од денот на донесувањето и истиот ќе биде 

објавен на официјалната веб-страница на Партијата (www.levica.mk). 

(2) Со влегувањето во сила на овој Деловник, престанува да важи претходниот 

Деловник за работа на Локалните ограноци на Левица (2016). 


