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Овој практичен Прирачник со правила, насоки, совети и упатства се изработува 

од страна на Президиумот на Левица, за да им служи на сите избрани претставници 

на Партијата во органите на локалната самоуправа (членови на Советот на 

општината). Како мотив и цел за негова подготовка се појавува потребата, сегашните 

и идните претставници на Левица во градските и општинските совети да го 

максимизираат својот учинок во остварување на краткорочните и долгорочните 

стратешки визии на Партијата – како на општинско ниво, така и за иднината на 

Република Македонија.  

Президиумот е на став дека, следејќи ги успешните примери на нашите 

идеолошки предци во Македонија, како и сегашни другари во странство – единствено 

преку планско, координирано и усогласено работење на нашите јавни функционери 

може да се постигне ослободување на Републиката од канџите на капитализмот, 

корупцијата, сиромаштијата и бесчестието. 

 

 

 

П Р А В И Л А 

ЗА ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТНИЦИ НА ЛЕВИЦА 
 
 

I. ОПШТИ НАЧЕЛА 
 

1. Секој член на општинските совети, како експониран јавен функционер, 

односно службеник од вториот ешалон на власта, кој е избран преку Левица, се 

смета за делегат на Партијата со императивен мандат и ги претставува 

првенствено идеите и идеолошките ставови на Левица, која го предложила за 

освоеното добитно место, а не личните интереси или ставови. 

2. При вршењето на советничката функција, советникот на Левица ги почитува 

Уставот и законите на Република Македонија, a при креирањето политики се 

води првенствено од јавниот интерес на народот и граѓаните, а не од 

сопствениот приватен интерес или од лукративната корист за себе или за 

некоја друга индивидуа, т.е. субјект (физичко или правно лице). 

3. Во вршењето на својата одговорна претставничка функција, советниците на 

Левица мора да предничат пред останатите конкуренти и да се разликуваат од 

нив по следниве принципи на работа: неподмитливост, чесност, 

пожртвуваност, учтивост, ревносност, дисциплина, лојалност, визионерство, 

тактичност, идеолошка доследност, достапност, точност и професионалност во 
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постапувањето – како би постанале позитивен пример во својата околина и би 

вовеле нови стандарди во политиката на локално ниво. 

4. Освен предвидениот месечен паушал, кој го добиваат како предвиден 

надоместок за вршење на функцијата, советниците на Левица се должни да се 

воздржуваат од било какви властелински привилегии, бенефиции и 

повластици кои им ги носи новата општествена функција (пр. службени 

автомобили, службени ручеци и прослави, патни трошоци, службен стан, 

службени дневници, службени телефони и лап-топи, дополнителни бонуси, 

апанажи, парични награди и сл.).   

5. Постои несоборлива правна претпоставка дека секој советник е запознаен со 

интерните партиски акти кои се објавени на веб-сајтот на Левица, и – со 

потпишување писмена Изјава при кандидирањето – доброволно ја прифаќа 

обврската од Правилникот за задолжителни донации (2021) за уплата на 

партиската жиро-сметка на 10% од месечниот хонорар, кој би го добивал како 

избрано или именувано лице на јавна функција преку Партијата – средства кои 

се неопходни за редовното партиско работење, логистика и инфраструктура, а 

кои транспарентно се уплаќаат во Солидарниот фонд на Левица. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИСКИ ПРАШАЊА 
 

6. Во општините каде имаме освоено два или повеќе советника, се избира еден 

координатор на сите советници за таа општина, од сопствените редови, 

преку кого оди комуникацијата со централните раководни партиски органи. 

Фракционерските групирања и секташења се најстрого забранети! 

7. Секој советник, т.е. секоја советничка група на Левица, мора да има објавено 

отворени приемни денови за средби и консултации со граѓаните, членовите 

и симпатизерите – најмалку еднаш неделно (по правило во петок). 

8. Советниците на Левица не смеат да имаат официјални или неофицијални 

контакти или да водат било какви разговори/преговори со други партии или 

коалиции, без дозвола на централните раководни органи на Партијата! 

Контактите со независни експерти од одредена струка, граѓански асоцијации, 

земјоделски, еколошки или еснафски здруженија, организации на 

маргинализирани групи, синдикати, неформални активистички иницијативи и 

слични сродни целни групи се повеќе од добредојдени и тие треба да се 

искористат за вмрежување и градење добри односи со базата, со цел агитација 

и проширување на влијанието на нашата левичарска кауза, а истите треба да се 
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одржуваат или во партиските или во општинските простории доделени 

специјално за таа намена. 

9. За работењето на претставниците на Левица мора целосно да е информирана и 

навремено известена Партијата преку нејзините соодветни органи и тела, во 

зависност од сериозноста на прашањето (ЛО, ЦК, Генерален секретар, 

носителот на листата за пратеници од таа изборна единица, Президиумот или 

Претседателот).  

 

III. ФУНКЦИОНАЛНА ПОСТАВЕНОСТ 
 

10. Секој советник на Левица, без оглед на неговата стручна наобразба и степен на 

образование, е должен детално да ја проучи и запознае законската и 

подзаконската регулатива која се однесува на надлежностите на единиците 

на локалната самоуправа и на процедурите за работа на Советот (закони, 

уредби, статути, деловници, правилници, одлуки, решенија, судска пракса, 

правни преседани и сл.).  

11. За позначајни прашања, за кои ќе се оцени дека се од поголема и поширока 

важност во јавноста (пр. буџет, покрупни тендери, финансиска помош, ДУП-ови, 

ГУП-ови и сл.) – советниците на Левица се должни да иницираат и покренат 

јавна расправа со вклученост на сограѓаните, со цел да се изврши политички 

притисок врз локалната самоуправа преку инклузија на експертската и 

лаичката јавност, како и преку користење на формите на непосредна / директна 

демократија [месни заедници, собир на граѓани, интерактивни онјалн 

предлози, E-демократија, граѓански иницијативи, петиции, општински анкети, 

маалски пленуми, локални референдуми и сл.]. 

12. При решавањето на сите финансиски прашања, кај советниците на Левица 

мора да провејува генералната тенденција на антикомерцијализација на 

јавните добра и јавните услуги, антиконцесионерството и прогресивното 

оданочување на приходите од капитал (профити, ренти, дивиденди, камати, 

провизии, капитални добивки и сл.) – а со цел постепена редистрибуција на 

богатството од побогатите кон посиромашните класи; како и негласање за сите 

заеми, долгови и непродуктивни кредити предложени од буржоаската 

општинска администрација. 

13. За сите персонални и кадровски прашања, советниците на Левица ќе се 

залагаат за критериумите на стручност и компетентност, преку избор/реизбор 

на најдобрите кандидати на јавни конкурси и огласи за вработување – без 
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никаква етничка дискриминација, непотизам, кронизам, корупција или било 

каква фаворизација на неспособните штабски кадри! 

14. За сите противуставни и противзаконски одлуки на локалната власт, треба 

остро да се реагира и јавноста да биде навремено алармирана, а во соработка со 

Правниот сектор на Партијата да се поднесуваат и пријави, претставки, тужби 

и иницијативи до Уставниот суд и надлежните инспекциски органи за 

оспорување на ваквите илегални активности. 

 

IV. ТЕХНИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ПРАШАЊА 
 

15. Советниците на Левица мора да се редовно присутни и не смеат да 

изостануваат на седниците на Советот без добро оправдание, кое претходно 

треба да биде најавено и процесуирано преку локалниот огранок. 

16. Должност на локалните ограноци е будно да ја следат и критички да ја 

мониторираат работата на општинскиот совет во кој Левица има или нема 

свои претставници, како и да има редовно т.н. контролно присуство од 

останатите (неизбрани) членови на самите седници – во својство на „јавност“, 

со цел поблиско запознавање со начинот на работа на Советот и вршење 

надзорен политички притисок врз овој значаен претставнички орган. 

17. Советниците на Левица не смеат да се нафаќаат на вршење на други понудени 

јавни функции од било кого или, пак, да земаат учество во комисии / одбори 

/ делегации без дозвола од раководните партиски органи. 

18. Јавните медиумски настапи (прес-конференции, изјави, гостувања, колумни 

и сл.), постовите на социјалните медиуми, како и говорите на седниците на 

Советот на советниците на Левица мора да се резултат на општиот партиски 

став и во корелација со понудената Локална изборна програма на Партијата за 

конкретната општина. 

19. Секој советник користи соодветни преферирани апликации и безбедни 

енкриптирани канали на комуникација со централата, а за евентуалните 

внатрепартиски проблеми и предизвици кои ќе се појават во секојдневното 

работење, должен e истите да ги решава интерно, по мирен пат – со 

почитување на достоинството на другарите и сопартијците – преку органите и 

телата на Партијата, а не преку јавни прозивки, напади, испади и критики 

усмерени против угледот на Левица. Изнесувањето доверливи и инсајдерски 

информации надвор од Партијата најстрого се забранува! 
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V. ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА 

 

20. При составувањето на дневниот ред на секоја седница на Советот, 

советниците од Левица се должни да предлагаат и инсистираат најмалку по 

една суштинска точка од нашата предизборна програма. 

21. Гласањето за одлуките за точките од дневниот ред треба да ја следат 

партиската линија и директивите на централните раководни органи и истите 

мора да бидат претходно координирани. Никој не смее да гласа против 

општите насоки дадени од централата на Партијата!  

22. Ниеден советник на Левица не смее да даде оставка од функцијата на која е 

избран без одобрување од партискиот Президиум, а мора да поднесе оставка 

ако тоа од него го побара Президиумот! Непостапувањето по донесената 

одлука повлекува морална, правна, дисциплинска и политичка одговорност и 

соодветни санкции (исклучување од Партијата и јавно оградување од 

конкретниот советник, со поведување на соодветни правни процеси и судски 

процедури). 

23. Советниците кои ќе се покажат како храбри, достоинствени, елоквентни, 

лојални, некоруптивни, посветени и политички доследни во спроведувањето 

на партиските политики ќе бидат земени предвид и ќе имаат приоритет при 

пополнувањето на партиските листи на следните Парламентарни избори (на 

централно ниво, во нивната изборна единица); како и при пополнување на 

функциите од извршната власт – доколку Левица партиципира во истата. 

Регрутирањето и напредокот во скалилата на партиската хиерархија најмногу 

ќе зависи од проактивноста, лојалноста и квалитетот на успешно завршените 

партиски задачи. 

 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

24. Претставниците на Левица, кај своите сопартијци, другари и колеги, не смеат 

да толерираат, од било кои причини, прекршување на некои од начелата 

изложени во овој прирачник, и се должни за тоа веднаш да го известат 

Президиумот. Кон сите оние што шират дефетизам на интерните канали за 

комуникација, го подриваат или рушат акционото единство и не ја почитуваат 

партиската дисциплина и хиерархија ќе се постапува со најголема строгост! 
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25. За сè што не е предвидено во овој прирачник, важат Статутот и другите 

подзаконски општи акти на Левица (деловници, правилници, одлуки, 

програми, платформи и др.). 

 

 

 

 

С к о п ј е 

20.X.2021 

Президиум на Левица 

 


