ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА
НА МАКЕДОНИЈА
Број: 0202 - 268
Датум: 5 мај 2015 година
Скопје

www.lp.org.mk
Врз основа на членот 46 алинеја
ја ж),
ж а во согласност со членот 8 став 2 алинеја в) о
од Статутот на Либералната партија на Македонија
ија (ЛП), Извршниот комитет на ЛП (ИК), на Втората
ата седница одржана
на 5 мај 2015 ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
А ЛИБЕРАЛНАТА
ЛИ
ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА ОД ЧЛЕНАРИНА
ЧЛЕ
Член 1
(1) Секој член на ЛП плаќа членар
нарина во висина од 600,00 (шестотини) денари годи
годишно.
(2) Членот на ЛП ја уплаќа членари
нарината еднократно, во денари, на жиро-сметката
ата н
на ЛП со општа
уплатница и задржува копија
ја о
од истата.
(3) Членот на ЛП ја уплатува члена
енарината еднократно, најдоцна до истекот на кале
календарската
година.
(4) Сите износи во оваа Одлукаа се во денари и се на годишно ниво.
Член 2
(1) Членот на орган на општинска
ска организација на ЛП (ОО-ЛП) ја плаќа членаринат
ната од членот 1 став
(1) зголемена за износот опред
ределен со овој член од Одлуката:
а) Член на надзорен одбор
р (НО):
(Н
150,00 (стоипедесет);
ет);
б) Член на извршен одбор
р (ИО):
(И
300 (триста);
в) Потпретседател и секретар
тар:
500,00 (петстотини)
и) и
г) Претседател на општинска
ска организација:
700,00 (седумстотини
ини).
(2) Членовите на ИО по функција
ија ја плаќаат само членарината од членот 1 став
ав (1
(1) на оваа Одлука
зголемена за членарината за ф
функцијата по основа на која се членови на ИО по функција.
Член 3
(1) Членот на орган на ЛП ја плаќа
лаќа членарината од членот 1 став 1 зголемена за и
износот определен
со овој член од Одлуката:
а) член на Надзорен комитет
тет (НК):
500,00 (петстотини);
и);
б) член на Централен комитет
итет (ЦК):
1.000,00 (илјада);
в) член на Извршен комитет
тет (ИК):
(
2.000,00 (две илјади);
ди);
г) потпретседател и генерале
ален секретар:
3.000,00 (три илјади)
ди) и
д) претседател:
4.000,00 (четири илјад
лјади).
(2) Членовите на ЦК по функција
ија ја плаќаат членарината од членот 1 став (1) на о
оваа Одлука зголемена само за износот на функцијата
фун
по основа на која се членови на ЦК,
ЦК односно ИК по
функција.
чле
од членот 1 став (1) зголемена само
мо за износот од ста(3) Членовите на ИК ја плаќаатт членарината
вот (1) алинеи в), г) и д) на овој член соодветно.
Член 4
(1) Членот на ЛП што извршуваа должности
до
во единица на локалната самоуправаа по предлог на ЛП ја
плаќа членарината од членот
от 1
1, зголемена за износот определен со овој член
ен о
од Одлуката:
а) член на совет:
1.000,00 (илјада);
б) член на училишен одбор:
ор:
300,00 (триста);
в) член на управен одбор на ЈП:
Ј
800,00 (осумстотини);
ни);
г) член на надзорен одбор
р на ЈП:
500,00 (петстотини)

ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА
„Јуриј Гагарин“ 67, Скопје, 02/5111
1 833,
83 info@lp.org.mk

д) претседател на УО на ЈП:
1.300,00 (илјадаитриста);
1.000,00 (илјада);
ѓ) претседател на НО на ЈП:
е) член на УО на ЈУ:
400,00 (четиристотини)
ж) претседател на УО на ЈУ:
700,00 (седумстотини);
з) член на надзорен одбор на ЈУ:
300,00 (триста);
ѕ) претседател на надзорен одбор на ЈУ:
500,00 (петстотини);
и) директор на ЈП:
2.000,00 (две илјади) и
ј) директор на ЈУ:
1.600,00 (илјадаишестотини).
(2) Членот на ЛП што по предлог на ЛП извршува должност во орган, јавно претпријатие или јавна
установа на Градот Скопје ја плаќа членарината од членот 1 став (1), зголемена за износот од
чле-нот 4 став (2) на оваа Одлука помножен со 1,4 соодветно.
Член 5
Членот на ЛП што извршува должност во орган, јавно претпријатие, фонд или јавна установа на РМ
по предлог на ЛП ја плаќа членарината од членот 1 став (1) зголемена за износот определен со овој
член од Одлуката:
а) Пратеник:
5.000,00 (пет илјади);
8.000,00 (осум илјади);
б) Министер:
в) Заменик на министерот и државен секретар:
6.000,00 (шест илјади);
г) Директор на ЈП, фонд или АД:
8.000,00 (осум илјади);
4.500,00 (четириилјадиипетстотини);
д) Помошник на директорот од алинеја 4:
2.000,00 (двеилјади);
ѓ) Член на управен одбор на ЈП, фонд или АД:
е) Претседател на управен одбор на ЈП, фонд или АД: 3.500,00 (триилјадиипетстотини);
ж) Член на надзорен одбор на ЈП, фонд или АД:
1.000,00 (илјада);
з) Претседател на надзорен одбор на ЈП, фонд или АД: 1.700,00 (илјадаиседумстотини);
ѕ) Член на управен одбор на ЈУ:
1.200,00 (илјадаидвесте);
1.800,00 (илјадаиосумстотини);
и) Претседател на управен одбор на ЈУ:
900,00 (деветстотини);
ј) Член на надзорен одбор на ЈУ:
к) Претседател на надзорен одбор на ЈУ:
1.300,00 (илјадаитриста);
л) Директор на орган на управа во состав:
2.000,00 (двеилјади);
љ) Заменик на директорот од алинеја л):
1.500,00 (илјадаипетстотини);
3.500,00 (триилјадиипетстотини);
м) Директор на самостоен орган на управа:
2.200,00 (двеилјадиидвесте);
н) Заменик на директорот од алинеја љ):
њ) Директор на ПЕ на орган на управа или во состав:
1.700,00 (илјадаиседумстотини);
о) Помошник на директорот од алинеја њ):
1.300,00 (илјадаитриста).
Член 6
Во случај на престанок на должноста, средствата уплатени по основа на членовите 2, 3, 4 и 5 од оваа
Одлука не се враќаат на лицето што ги уплатило.
Член 7
Секретарот на ОО-ЛП или лице избрано од ИО:
а) ги известува членовите во општината за оваа одлука и истата ја спроведува во општината;
б) ги потсетува и опоменува членовите од ОО-ЛП што не уплатиле членарина согласно члено-
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вите 1, 2 и 4 од оваа Одлука најдоцна 15 дена по истекот на претходната календарска година;
в) поднесува извештај за прибраните средства на секоја седница на извршниот одбор;
г) ги подготвува уплатниците за членовите на органите на ОО-ЛП и
д) остварува и други права и должности согласно оваа Одлука.
Член 8
(1) Доколку членот на ЛП не ја уплати членарината од членот 1 став (1) на оваа Одлука, му престанува правото да предлага, избира и да биде предлаган и избиран во и преку органите на ОО-ЛП
и на ЛП.
(2) По предлог на претседателот, секретарот на ОО-ЛП или најмалку 1/3 од членовите на ИО, ИО покренува постапка:
а) за разрешување на членот што не ја уплатил членарината согласно членот 2 став (1) од оваа
Одлука, во рок од 30 дена од завршувањето на претходната календарска година, и
б) за разрешување на членот што не ја уплатил членарината согласно членот 4 на оваа Одлука,
преку избраните претставници на ЛП во органите што го избрале, односно именувале, во
рок
од 30 дена од завршувањето на претходната календарска година.
(3) По предлог на претседателот на ЛП, генералниот секретар или најмалку 1/3 од членовите на ИК,
ИК покренува постапка:
а) за разрешување на членот што не ја уплатил членарината согласно членот 3 став (1) од оваа
Одлука, во рок од 30 дена од завршувањето на претходната календарска година, и
б) за разрешување на членот што не ја уплатил членарината согласно членот 4 на оваа Одлука,
преку избраните претставници на ЛП во органите што го избрале, односно именувале, во
рок од 30 дена од завршувањето на претходната календарска година.
Член 9
ЛП располага со 60% од средствата од членарината, а со преостанатите 40% се покриваат трошоци
на ОО-ЛП определени од ИО.
Член 10
Лицето одговорно за материјално-финансиското работење на ЛП:
а) месечно поднесува извештај за пристигнатите средства по основа на членарина до ИК;
б) секои 3 месеци доставува извештај за пристигнатите средства до ЦК;
в) го спроведува членот 12 од оваа Одлука;
в) ги подготвува уплатниците за членовите на органите на ЛП;
Член 11
(1) НК остварува увид во пристигнатите средства на жиро-сметката на ЛП на секои 6 месеци и одлучува:
а) по спорови при распределба на средствата, по барање на ИО или ИК;
в) по жалби по вкупно утврдениот износ на членарината од членовите 2, 3, 4 и 5 на оваа Одлука и доколку ја уважи жалбата, членот го уплаќа износот утврден од НК.
(2) Одлуката на НК е конечна и по неа се постапува во рок од 7 дена денот на нејзиното
донесување.
(3) Жалбената постапка не ја одлага уплатата на членарината од членот 1 став (1) на оваа Одлука.
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Член 12
Генералниот секретар на ЛП да ги извести ОО-ЛП за оваа одлука во рок од 10 дена од
донесувањето.
Член 13
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за финансирање на ЛП од членарина
Архивски број на ЛП: 0501 - 312 од 3 ноември 2011.
Член 14
Одлуката да се објави во „Интерен Билтен на ЛП“ и на веб-страната на ЛП.
Член 15
Одлуката стапува во сила со нејзиното донесување.
ИЗВРШЕН КОМИТЕТ НА
ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Претседател,
Ивон Величковски
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