
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА И ОДЛУЧУВАЊЕ НА 

КОАЛИЦИЈАТА ЗА КЛИМА 

 

Член 1 

Со овој правилник се уредуваат начинот на работа и одлучување на органите на 
Коалицијата за клима (во понатамошниот текст коалицијата). 

Член 2 

Секоја граѓанска организација полноправна  членка  на Коалицијата има право само 
на еден глас. 

Членовите поддржувачи и Почесните членови можат да присуствуваат на 
состаноците на Коалицијата и имаат советодавна улога без право на глас. 

Одлуките на Коалицијата се донесуваат со просто мнозинство на гласови, на 
состанок или по електронски пат, освен за одлуки за кои со овој или други 
правилници на Коалицијата е пропишан поинаков начин на гласање.  

Член 3 

Одлуките на Коалицијата се донесуваат на следниов начин: 

1. Се изнесува предлогот за кој треба да се одлучи и се одредуваат рокови за 
решавање по предлогот. 

2. Предлогот се дискутира. 

3. По завршувањето на дискусијата, Секретаријатот го става предлогот на 
гласање. Можните гласови на состанок се: „за“, „против“ и „воздржан/а“, а за 
електронско гласање се „за“ и „против“. При електронско гласање доколку членката 
не се изјасни во дадениот рок, се смета дека го прифаќа предлогот. 

4. Гласањето е јавно. Гласовите се пребројуваат и предлогот се усвојува 
доколку мнозинството присутни членки гласаат „за“. Во спротивно, предлогот не се 
усвојува. При електронско гласање предлогот се усвојува доколку за истиот 
позитивно се изјаснат најмалку половина од сите полноправни членки. 

5. Секретаријатот подготвува одлука на Коалицијата по прашањето и истата ја 
архивира. 

Член 4 

Коалицијата одржува состаноци на целото членство само по потреба.  

 

 



Член 5 

Состанок на Коалицијата го закажува Секретаријатот најмалку три недели пред 
одржувањето и предложениот датум се усвојува доколку се согласни најмалку 
половина од организациите членки.  

Одлуките донесени на состанокот се валидни доколку на него се присутни 
претставници на повеќе од половина од организациите членки. 

Член 6 

Вонреден состанок може да побара било која членка по електронски или писмен 
пат до Секретаријатот на Коалицијата. Секретаријатот по разгледување на 
барањето одлучува дали да закаже состанок и ги известува членките за одлуката 
по барањето.  Доколку половина од членките не се согласни со одлуката за датумот 
на одржување на состанок на Коалицијата, одлуката се ревидира. 

Вонредниот состанок може да се одржи и по електронски пат со користење на skype 
или други соодветни медиуми. 

Член 7 

На состаноците на Коалицијата Секретаријатот води Записник кој влегува во 
архивата на Коалицијата и најдоцна две недели по состанокот се доставува до сите 
членки во електронска форма. 

Членките го коментираат доставениот Записник во рок од 5 работни денови од 
денот на доставување. По истекот на рокот, коментарите се вметнуваат во 
Записникот и Записникот се смета за финален. 

Записникот од претходен состанок се усвојува на првиот нареден состанок на 
Коалицијата. 

Член 8 

Секретаријатот задолжително одржува состаноци квартално, а по потреба и 
почесто. Состаноците може да се одржуваат и по електронски пат. 

За одржаните состаноци на Секртаријатот се составува Записник. 

Член 9 

Секоја членка на Секретаријатот има право на еден глас.  

Секоја членка на Секретаријатот номинира лице кое ќе ја претставува и застапува 
во Секретаријатот. Во ситуација на спреченост на номинираното лице членката е 
должна да ги информира останатите членки на Секретаријатот за лицето од 
неговата организација кое привремено ќе го замени претставникот.  

 



Член 10 

Секретаријатот одлучува со мнозинство на гласови од членките освен за случаи 
утврдени во овој или некој од останатите правилници во кои се бара поголемо 
мнозинство или консензус. 

Одлуките донесени со мнозинство се сметаат за одлуки на Секретаријатот и 
членките на Коалицијата немаат право на издвоено мислење. 

Член 11 

Секоја членка на Секретаријатот покрива една од следните функции: Односи со 
јавност, Комуникција со членството, Реализација на програма, Обуки и едукација и 
Административно-финасиски работи. 

Само доколку се намали бројот на членки во Секретаријатот една членка покрива 
две функции до избор на нова членка. 

Членките кои покриваат функција во Секретаријатот немаат право да носат 
самостојни одлуки, односно истите мора  да ги почитуваат одлуките донесени на 
состанок на Секретаријатот. 

Член 12 

Одлуките донесени од страна на Секретаријатот се сметаат за став на Коалицијата 
и само тие може да бидат претставени и пренесени внатре во рамките на 
коалицијата или надвор од неа. 

Доколку членките на коалицијата имаат ставови и мислења поразлични од 
ставовите донесени од страна на Секретаријатот на Коалицијата, при 
комуницирање на ставовите и мислењата немаат право да се повикаат или да го 
користат името на коалицијата. 

Член 13 

Овој правилник е донесен од страна на Секретаријатот и усвоен од страна на сите 
членки на Коалицијата за клима и сите сегашни и идни членки се должни да го 
почитуваат. 

Електронски примерок од овој Правилник ќе биде доставен за секоја организација 
- членка на Коалицијата. 

Член 14 

Измени на овој Правилник може да донесе Секретаријатот и за истото е должен да 
ги информира сите членки на Коалицијата.  

Предлог за изменувње и дополнување на овој правилник може да достави секоја 
полноправна членка.  



Предлогот од став 2 од овој член се разгледува на следниот состанок на 
Секретаријатот. 
Одлуките за измена на овој Правилник треба да бидат потврдени на првиот 
состанок на сите членки на Коалицијата. 

Член 15 

Електронски примерок од овој правилник ќе биде доставен за секоја организација - 
членка на Коалицијата.  
 

За Секретаријатот: 

1.---------------------------- 

2.---------------------------- 

3.---------------------------- 

4.---------------------------- 

5.---------------------------- 


