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П Р А В И Л Н И К 

за носење на одлуки со електронско гласање 

 

1.Со овој Правилник се уредува на основа Одлуката за усвојување на основите за 

реорганизација на Комората МАСИТ од 26.03.2015 година начинот и постапката на носење 

одлуки на телата на МАСИТ по електронски пат. 

2. Под поимот гласање по електронски пат се мисли исклучиво на гласање по пат на 

електронска пошта.  

3. Гласањето се врши поединечно од секој член – претставник во телото на МАСИТ кое треба 

да донесе одлука по електронски пат. 

4. Потребата од електронско гласање ја утврдува Претседателот на телото и за тоа ја известува 

Извршната канцеларија на МАСИТ. Известувањето содржи информации за формирање на 

предлог одлука за гласање со образложение за истата. Известувањето содржи и насока на кој 

датум да биде поставена одлуката на електронско гласање. 

5. Електронското гласање се применува рестриктивно односно по исклучок кога од оправдани 

причини не може да се свика физички состанок на телото на МАСИТ или поради итност од 

потребата за носење на одлука. 

6. Кворумот за работа и одлучување по електронски пат е ист како и за работа и одлучување на 

седница со физичко присуство на телото. Ова значи дека кворумот за работа и одлучување се 

состои од сите членови кои го дале својот глас по електронски пат без разлика на тоа како 

гласале. Ако бројот на вкупно дадени гласови е помал од потребниот кворум за работа на 

конкретното тело на седница со физичко присуство се смета дека гласањето не се одржало 

поради немање на кворум заради одлучување.  

7. Доколку настапи ситуацијата како во претходниот став 6, каде се смета дека гласањето не се 

одржало истиот предлог ќе се стави на повторно гласање во рок од најмногу седум дена по 

констатирањето дека претходното гласање не се одржало. Ако и при повторениот обид за 

електронско гласање не се постигне доволен кворум за одлучување ќе се смета дека предлог 

одлуката не е усвоена. При повторено поставување за гласање на одлука по електронски пат 

Извршната канцеларија во повикот за гласање ќе нагласи дека станува збор за повторено 

гласање поради неуспех на претходното гласање заради немање на кворум за одлучување. Во 

моментот на поставување на одлука за повторно одлучување Извршната канцеларија со СМС 

порака ќе ги извести членовите на телото кои треба да гласаат дека им е испратена 

електронска пошта за гласање со напомена дека станува збор за повторено гласање поради 

недостаток на кворум за одлучување. 

8. Гласањето се врши со давање на глас ЗА, ПРОТИВ или ВОЗДРЖАН. Покрај гласот секој член 

има право, но не и обврска да образложи зошто така гласал и/или да побара аргументацијата 
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за неговиот глас да биде посебно нагласена во образложението на одлуката која е изгласана 

или не е изгласана. 

9. Одлуката се смета за усвоена на идентичен начин, односно со исто мнозинство кое што е 

предвидено како при гласање на седница со физичко присуство, согласно Правилникот за 

работа на соодветното тело. 

10. Извршната канцеларија ги известува за исходот од гласањето Претседателот на 

соодветното тело и сите членови на тоа тело без разлика дали тие гласале и како гласале за 

одлуката. 

11. Одлуката донесена по електронски пат се изготвува во писмена форма и во истата се 

наведува дека е донесена по електронски пат и истата се спроведува во книговодствена 

евиденција и архива како и останатите одлуки донесени на седница со физичко присуство. 

 

Претседатол на Собрание на 

       Комората МАСИТ 

    Драган Чепујновски 

_________________________                                                                          Скопје, мај 2015 година 


