Врз основа на член 35, став 2, алинеја 19 од Статутот на политичката партија
Левица (2016), како и врз основа на чл. 8, ст.3 и 4 од Деловникот за работа на
Централниот комитет (2016) – Президиумот на Левица, на својата редовна седница
одржана на 26 февруари 2018 година, го донесе следниов

ПРАВИЛНИК
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ
Член 1
Предмет на уредување
(1) Со овој интерен Правилник се уредува можноста и постапката за
електронско гласање во раководните и помошните партиски органи, како и во
нераководните работни тела на Левица.
(2) За сè што не е предвидено со овој Правилник, важат соодветните одредби од
Статутот и другите општи акти на Левица.
Член 2
Електронско гласање
(1) Под поимот „електронско гласање“ се подразбира гласање со употреба на
интернет-електронска адреса, т.е. Е-поштенско сандаче на членот (е-mail) – како
своевидна дигитална платформа за спроведување на статутарниот принцип на Едемократија.
(2) Гласање преку електронска пошта се врши од званичната електронска мејл
адреса на членот под којашто е заведен на официјалната мејлинг листа на ЦК.
Член 3
Забрани за електронско гласање
(1) Електронското гласање ќе се применува селективно и по исклучок, во
оправдани ургентни ситуации кои бараат итно носење на одредени важни партиски
одлуки, а членовите не се во можност физички да се состанат.
(2) Предмет на електронско гласање не може да бидат следниве одлуки:
- за избор и разрешување на член на Президиумот на Левица;
- за избор на кандидати за јавни функции;
- за измена и дополнување на најважните конститутивни акти на Партијата
(Статут, Програма, Платформа);
- за учество или бојкот на избори (претседателски, парламентарни или
локални);
- за заедничка соработка и настап со други политички партии, коалиции или
организации;
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- за усвојување на годишни извештаи, финансисиски извештаи (т.е. буџет и
завршна сметка), стратегии и планови за работа и сл.
Член 4
Иницирање на електронско гласање
(1) Секој член на органот може да иницира електронско гласање, со
образложување на причините за носење на одлуката и со формулирање на
конкретната предлог-одлука по која сака да се гласа.
(2) Предлагачот или еден од предлагачите на предлог-одлуката има обврска да
ги информира сите членови на органот дека се спроведува електронско гласање,
како и да ги потсети за крајниот рок до кога може да се гласа.
Член 5
Начин на електронско гласање
(1) Електронското гласање е секогаш јавно.
(2) Членовите на органот, по формулираната предлог-одлука, гласаат со: „ЗА“,
„ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“.
(3) За предложената конкретна одлука може да се направи и посебна т.н. Doodle
платформа за гласање, со видно испишување на начинот како и кога некој гласал.
(4) Во текот на процедурата, при прифаќање на нови идеи или сугестии кои ќе
доведат до евентуално менување на првичниот текст на предлог-одлуката која е
веќе ставена на гласање, гласањето се спроведува од почеток – според финалниот
текст на одлуката.
Член 6
Времетраење на електронско гласање
(1) Рокот за електронско гласање е 48 часа од почетокот на гласањето.
(2) Веднаш по истекот на определениот рок, предлагачот или еден од
предлагачите на одлуката, преку мејлинг листата ги известува останатите членови
на органот за конечниот резултат од електронското гласање.
Член 7
Мнозинство за одлучување
(1) Одлуките на ЦК се носат со мнозинство гласови од вкупниот број членови
на органот кои гласале, доколку гласале повеќе од половината полноправни
членови (релативно мнозинство).
(2) Одлуките на Президиумот се носат со мнозинство гласови од вкупниот број
членови на актуелниот персонален состав (апсолутно мнозинство).
(3) Одлуките на другите органи и тела се носат според мнозинството
предвидено во Статутот или во Деловникот за работа на конкретниот орган.
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Член 8
Правна сила на електронското гласање
Електронското гласање ќе има исто обврзувачко дејство како и гласањето извршено
на редовна седница на конкретниот орган кој го спровел гласањето.
Член 9
Влегување во сила
Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави на
официјалната веб-страница на партијата (www.levica.mk).
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