
 

 

 

МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ 

ЗА ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ВО 

СИГРЕ
 

Врз основа на членот 15 од Статутот на МАКО СИГРЕ, Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ, 

на седницата одржана на 18.05.2017 година, го донесе овој 

ДЕЛОВНИК 

за електронско изјаснување на Извршниот одбор 

 Општи одредби 

Член 1 

(1) Деловникот за електронско изјаснување на Извршниот одбор (во натамошниот текст: 

Деловник) ги уредува постапките и техничките услови за спроведување на електронско 

изјаснување во Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: ИО), органите и 

телата формирани од ИО и студиските комитети на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: 

СТК). 

(2) За работите што не се уредени со овој Деловник ќе се применуваат соодветните одредби од 

Статутот на МАКО СИГРЕ, Деловникот за електронско изјаснување на Собранието на МАКО 

СИГРЕ и Правилникот за работа на СТК. 

(3) Постапката за електронско изјаснување се спроведува преку систем поставен на веб 

порталот на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: веб портал). 

 Постапка за електронско изјаснување 

Член 2 

(1) Постапка за електронско изјаснување покренуваат: 

1. за прашања од надлежност на ИО претседателот или потпретседателот на МАКО СИГРЕ; 

2. за прашања од надлежност на тела избрани од ИО, претседателот на телото или 

претседателот, потпретседателот, односно генералниот секретар на МАКО СИГРЕ. 

3. за прашања од надлежност на СТК претседателот на МАКО СИГРЕ или претседателот на 

СТК. 

(2) Постапка за електронско изјаснување можат да покренат и најмалку 10% од гласачите со 

право на глас во органот/телото на МАКО СИГРЕ во кој треба да се изведе гласањето. 

Подготовката на документите за гласање ги прават подносителите на барањето за гласање, 

а претседателот или потпретседателот на ИО, во соработка со администраторот на веб 

порталот ја спроведуваат постапката.  

(3) Ако поинаку не е нагласено терминот „гласач“ во овој Деловник се однесува на член на ИО 

или СТК што има право на глас на редовните седници, во согласност со актите на МАКО 

СИГРЕ. 

(4) Во постапката за електронско изјаснување не е возможно гласачите да бидат застапени од 

други лица. 

(5) Ако за прашањето предмет на изјаснување не е водена расправа на седница на 

органот/телото, електронското изјаснување се изведува во две фази: 

1. расправа во која гласачите се даваат свои мислења и предлози за поставеното прашање 

со цел за донесување на одлука за продолжување на постапката во втората фаза; 

2. електронско гласање во која гласачите се изјаснуваат за поставеното прашање. 

(6) За прашањата за кои е водена расправа на седница и е утврден текстот на прашањето 

предмет на изјаснување, постапката се спроведува во една фаза само со електронско 

гласање. Во ваквите случаи образложението и дополнителните документи треба да ги 
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сумираат резултатите од расправата, а записникот од седницата или делот од записникот 

од седницата треба бидат составен дел дополнителните документи за гласањето. 

(7) Изјаснувањето е избор на еден од следните одговори: ЗА, ПРОТИВ или ВОЗДРЖАН. 

Член 3 

(1) При покренување на постапка за електронско изјаснување предлагачите се должни да: 

1. дефинираат кус, но препознатлив назив на постапката за електронско изјаснување, 

2. дефинираат прецизно прашање кое ќе овозможи недвосмисленост при изјаснувањето со 

изборот на еден од одговорите наведени во членот 2; 

3. определат рокови, односно периоди за расправа и за електронско изјаснување, 

4. напишат кусо образложение за поставеното прашање,  

5. доколку е предметот на изјаснувањето налага, соодветни дополнителни документи и 

6. начин на изјаснување (јавно или тајно гласање). 

(2) Роковите од ставот (1) не можат да бидат покуси од 52 часа, сметано од 08:00 часот после 

испраќањето на поканата за расправа, односно за гласање. Роковите треба да се определат 

така што најмалку 52 часа ќе бидат во работни денови. 

(3) Расправата, односно гласањето започнува во моментот на доставување на поканата по 

електронска пошта, а завршува според роковите дефинирани во овој член. 

(4) Информациите и документите од ставот (1) се подготвуваат и на гласачите ќе им бидат 

достапни на македонски јазик, независно од одбраниот јазик за комуникација со веб 

порталот.  

 Расправа 

Член 4 

(1) Право на учество во расправата имаат сите лица што имаат право на глас во органот/телото 

на ИО во кое се изведува електронското изјаснување пред завршувањето на расправата. 

 Електронско гласање 

Член 5 

(1) Право на учество во електронското гласање имаат сите гласачи што го имаат право на глас 

во органот/телото на ИО во кој се изведува електронското изјаснување пред започнувањето 

на електронското гласање. 

Член 6 

(1) Органот/телото на МАКО СИГРЕ во кој е извршено електронско гласање е должен да донесе 

одлука во рок не подолг од три работни дена по завршувањето на гласањето и одлуката 

мора да биде објавена на веб порталот. Составен дел на одлуката се и конечните резултати 

од гласањето. 

(2) По исклучок од ставот (1), претседателот на органот во кој се спроведува гласањето, во 

случаи на итност, може да донесе одлука и/или да постапи во согласност со тековните 

резултати од гласањето и пред завршување на гласањето, но само во случај ако не е можно 

со натамошното гласање да се промени резултатот. Во ваквите случаи гласањето 

продолжува до предвидениот краен рок.  

Член 7 

(1) Секој гласач што гласал електронски за некој предлог може да побара увид во деталните 

резултати од гласањето. За таа цел гласачот треба да се обрати до Секретаријатот, а 

секретаријатот треба да го овозможи увидот најдоцна три работни дена од поднесувањето 

на барањето. 

(2) Увидот во деталните резултати од гласањето го спроведува тим од двајца членови на 

секретаријатот, гласачот што побарал увид и лицето задолжено за администрација на веб 

порталот. По завршениот увид се составува записник што се заведува во архивата на МАКО 

СИГРЕ. 
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 Технички карактеристики и администрација на системот за  

електронско изјаснување  

Член 8 

(1) Системот за електронско гласање се треба да ги задоволи барањата пропишани во 

Деловникот за електронско изјаснување на Собранието на МАКО СИГРЕ. 

(2) Право на преглед документите и резултатите од гласањето имаат само лицата што гласале 

или имаат право на глас во соодветниот орган/тело на МАКО СИГРЕ во моментот на 

прегледот. 

 Завршни одредби 

Член 9 

(1) Измени и дополнувања на Деловникот се вршат во согласност со постапката за негово 

донесување. 

(2) Кон измени и дополнувања се пристапува на предлог на Извршниот одбор или на предлог 

на најмалку 10% од членовите на ИО. 

Член 10 

(1) Овој Деловник стапува на сила на денот на неговото донесување. 

 

 

Број 20/03 

18 мај 2017 година 

Претседател на МАКО СИГРЕ  

Рубин Талески, с.р. 

 


