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Врз основа на член 35, став 2, алинеја 23 и чл. 41, ст. 2 од Статутот на 
Политичката партија Левица (2019) – Президиумот на Левица, на својата 
редовна седница, одржана на ден 2 февруари 2022 година, го донесе следниов 
 
 
 

Д Е Л О В Н И К 
НА ПРОГРАМСКИТЕ СЕКТОРИ НА ЛЕВИЦА 

 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
(1) Со овој Деловник се доуредува организацијата и функционирањето на 

Програмските сектори на Левица и работата на потсекторите во нивен состав. 

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

соодветните одредби од партискиот Статут [чл. 41 – чл. 44], како и одредбите од 

Деловникот за работа на Централниот комитет на Левица. 

 

Член 2 
Статус 

(1) За реализација на целите и операционализација на задачите на Партијата 

се формираат Програмски сектори [скратено: ПС] кои функционираат врз основа 

на критериумите на стручност, компетентност, знаење, кредибилитет и искуство.  

(2) Одлука за основање и престанок на ПС донесува Президиумот на Левица. 

 

Член 3 
Надлежности 

(1) Програмските сектори се поделени на ресорска основа, за најбитните 

прашања на општественото живеење.  

(2) Во надлежност на ПС е креирање, анализа и стратешко планирање на 

политиките на Партијата во дадени области од јавниот живот, согласно 

идеолошките определби утврдени во Платформата, Програмата и Статутот. 

(3) ПС учествува во креирањето на мерките од Предизборната програма на 

Левица. 

 

Член 4 
Потсектори 

(1) Програмскиот сектор, во зависност од областите кои ги опфаќа и 

членството со кое располага, во својот состав може да формира свои посебни 

потсектори.  

(2) Потсекторот се формира од најмалку тројца членови на соодветниот ПС, 

со потесна специјалност.  
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(3) Предлог за формирање потсектор може да дадат и членовите на ПС, по 

што координаторот на секторот ја доставува иницијативата на одлучување до 

Президиумот. 

(4) Президумот, во консултација со координаторот на ПС, одлучува и за 

просторните и финансиски потреби на новоформираниот Потсектор. 

 

Член 5 
Координатор и заменик-координатор 

(1) На чело на секој ПС стои координатор избран од страна на Президиумот. 

(2) Координаторот на ПС има оперативно-техничка улога за координација 

на средбите и активностите на Секторот, а за својата работа одговара пред 

Президиумот.  

(3) Работата на координаторот на ПС се евалуира врз основа на Чек-листа на 

задачи, која ја утврдува и ажурира Президиумот, а која се смета за составен дел на 

овој Деловник. 

(4) Секој ПС има и свој заменик-координатор, избран од членовите на 

Секторот, а верификуван од страна на Президиумот.  

(5) Заменик-координаторот истовремено ја врши и функцијата секретар на 

Секторот и ги води записниците од средбите, а го заменува координаторот во 

случај на отсуство или спреченост. 

 

Член 6 
Членови 

(1) Еден ПС може да има најмалку три члена.  

(2) Президиумот ги бира членовите на Секторот, коишто, за својата работа, 

одговараат пред координаторот и пред Президиумот.   

(3) Член на Президиумот на Левица не може да биде координатор на ПС и не 

смее да членува во повеќе од три сектори.  

(4) Покрај полноправните членови, со право на глас, на средбите можат да 

присуствуваат и други членови на Левица или поканети гости/експерти – но, 

истите немаат право на глас. 

 

Член 7 
Средби 

(1) Програмските сектори работат на редовни средби кои се одржуваат 

најмалку еднаш месечно, доколку поинаку не е одлучено.   

(2) Со средбите на ПС претседава и раководи координаторот на Секторот. 

(3) Со состаноците на Потсекторот, раководи координаторот на 

Потсекторот. 

(4) За одржаните средби/состаноци се води записник. 
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Член 8 
Известување 

(1) За работата на ПС, координаторот на Секторот му ги поднесува 

записниците од средбите на Президиумот, заради информирање. 

(2) За работата и активностите на потсекторите, координаторот на 

Потсекторот го информира координаторот на Секторот. 

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

посебен Извештај за работата на ПС (квартален, полугодишен или годишен).  

 

Член 9 
Одлучување и носење заклучоци 

(1) За полноважно одлучување на Секторот е потребно присуство на повеќе 

од половината полноправни членови на ПС, а заклучоците се носат со релативно 

мнозинство гласови.  

(2) Координаторот на ПС го доставува заклучокот до Президиумот, заради 

верификација. 

(3) Во случаите кога барем еден член на Президиумот ја проблематизира или 

се сомнева во исправноста на некоја секторска одлука, таа одлука ја добива 

својата конечна правна сила дури по нејзината верификација од страна на 

Президиумот.  

 

Член 10 
Преодни и завршни одредби 

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

претходниот Деловник за работа на Програмските сектори на Левица (2016). 

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

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


