
 Врз основа на Одлуката за распишување избори на членови и претседател на 
Факултетското студентско собрание на Факултетoт за електротехника и информациски 
технологии – Скопје бр. 09-1920/1 од 30.10.2019 година, Изборната комисија на 
Факултетот за електротехника и информатички технологии – Скопје донесе 
 

 

УПАТСТВО  

за спроведување на избори за Факултетско студентско собрание 

 

      Член 1 

Со ова Упатство се уредува работа на Изборната комисија, изгледот на гласачкото 
ливче, образецот на записникот, начинот на гласање и пребројување на гласовите, 
објавување на резултатите од гласањето, известувања, записници и слично, чување и увид 
во изборната документација како и за други прашања поврзани со постапката за органи-

зација на изборите, гласањето и утврдување на резултатите од гласањето.  
 

1. Работа на Изборната комисија 

 

Член 2 

Изборната комисија за спроведување на изборите за претседател и за членови на 
Факултетското студентско собрание именувана од деканот на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии во Скопје (во натамошниот текст: Изборна 
комисија) работи на седници. 

Седниците ги свикува и раководи со нив еден од наставниците, членови на 
Изборната комисија. 

Член 3 

Изборната комисија одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број 
членови. 

Записницте и одлуките ги потпишуваат сите членови на Изборната комисија.  
 

2. Акти на Изборната комисија 

 

 Записник 

Член 4 

Изборната комисија составува записник од спроведените избори по собири на 
студиски години на кои се утврдуваат кандидатите за членови на Факултетското 
студентско собрание. 

Образецот на Записникот е составен дел на ова упатство (Образец ЗС). 
 

 

Член 5 



 Од спроведените избори со тајно гласање Изборната комисија составува записник 
во кој покрај другите показатели задолжително се внесува бројот на студентите кои 
гласале, бројот на гласовте кои ги добиле избраните членови на Факултетското студентско 
собрание и сл. 

Образецот на Записникот од став 1 на овој член е составен дел на ова упатство 
(Образец ЗИ). 

 Член 6 

Изборната комисија составува записник во кој се внесува кои кандидати се 
пријавиле/поднесле кандидатура за избор на претседател на Факултетското студентско 
собрание, дали ги исполнуваат условите за кандидирање и сл.  

Член 7 

 Во записникот од спроведените избори со тајно гласање за претседател на 
Факултетското студентско собрание се наведува: кога се спроведени изборите, колку 
студенти гласале, кои биле кандидатите за претседател, колку гласови добил секој од нив 
и кој е избран согласно добиените гласови, како и други важни информации. 

 

Одлука 

Член 8 

Согласно записникот од член 4,  Изборната комисија донесува одлука со која се 
констатира кои студенти (името и презиме) се кандидираат за членови на Факултетското 
студентско собрание од соодветната студиска година и дали ги исполнуваат условите да 
бидат избирани. 

Во одлуката од став 1 на овј член се наведува и бројот на индекс и студиска 
година/семестар кои го имат заверено кандидатот. 

 

Член 9 

Согласно записникот од член 5 Изборната комисија донесува одлука со која се 
констатира кои студенти се избрани за членови на Факултетското студентско собрание и 
нивниот мандат. 

Во одлуката од став 1 на овј член се наведува името и презиме на избраните 
членови на Факултетското студентско собрание, број на индекс и во која студиска година 
се запишани. 

Член 10 

Согласно записникот од член 6,  Изборната комисија донесува одлука со која се 
констатира кој студент е избран за претседател на Факултетското студентско собрание и 
неговиот мандат. 
 

 

Гласачко ливче 

Член 11 

Тајното гласање го спроведува Изборната комисија за што го уврдува изгледот и 
содржината на гласачкото ливче. 

Член 12 

Гласачкото ливче содржи: 



- лого и име на Факултетот, 
- за што се гласа, 

- име и презиме на кандидатите за кои се гласа, според азбучен ред на презимето, 
- кратко упатство за начинот на гласање, 
- датум на гласање, 

- печат на Факултетот (од студентска служба). 
Гласачките ливчиња мора да бидат во еднаква големина и со иста боја. 
 

3. Начинот на гласање и пребројување на гласовите 

Член 13 

Изборната комисија присуствува на собирите по години каде се предлагаат 
кандидати за членови на Факултетското студентско собрание. 

Задача на Изборната комисија е да им го појасни на студентите начинот на 
предлагање на кандидати и начинот на гласање, да ги собере потребните информации за 
предложените кандидати и да провери дали тие можат да бидат избирани. 

Член 14 

Изборната комисија обезбедува услови за непречено спроведување на изборите за 
претседател и членови на Факултетското студентско собрание.   

Изборната комисија обезбедува 4 гласачки кутии на кои е точно назначена 
студиската година за чии претставници се гласа и посебно 1 гласачка кутија каде ќе се 
гласа за претседател на Факултетско студентско собрание. 

Член 15 

Седум дена пред одржување на изборите, Изборната комисија обезбедува 
избирачки списоци. 

Службата за студентски прашања должна е, на барање од Изборната комисија да 
даде избирачки списоци на студенти кои имаат право да гласаат, по студиски години. 

 

Член 16 

Согласно бројот на студентите кои имаат право да гласаат, Изборната комисија 
отпечатува гласачки ливчиња за секоја студиска година посебно, а за кандидатите од втор 
и трет циклус отпечатува заедничко гласачко ливче кое има поинаква боја од другите 
гласачки ливчиња. 

Изборната комисија отпечатува посебно гласачко ливче со кандидатите за 
претседател.  

Кандидатите, на гласачкото ливче се подредени според азбучниот ред на 
презимето. 

Член 17 

 Изборната комисија, пет дена пред одржување на изборите, избира избирачки 
одбори/под комисии составени од еден член од наставен кадар и двајца од студентите, кои 
ќе го спроведат гласањето. 

Член 18 



Студентите пристапуваат кон гласањето на денот и терминот определен со 
Одлуката на деканот за распишување на избори за претседател и членови на 
Факултетското студентско собрание. 

Секој студент кој сака да гласа се идентификува, пред избирачкиот одбор, со 
индекс. 

Студентите кои немаат индекс за идентификација не можат да гласаат. 
Член 19 

По заверување на гласањето, Изборната комисија пристапува кон броење на 
гласови.  

По пребројување на гласовите, Изборната комисија составува записник согласно 
образецот ЗИ.  

 

4. Објавување на резултатите од гласањето 

Член 20 

Изборната комисија, врз основа на записникот од член 19 донесува одлука за 
избрани членови на Факултетското студентско собрание, како и за претседател согласно 
член 9 од ова упатство. 

Член 21 

 Одлуката од член 20 на ова упатство се објавува на веб страницата на Факултетот и 
се доставува до деканот на Факултетот во рок од 24 часа од завршување на изборите. 
 

5. Увид и чување и во изборната документација 

Член 22 

Секој студент има право на увид во изборната документација. 

Увидот од став 1 на овој член се врши во термин што ќе го опредли Изборната 
комисија. 

Член 23 

Изборната документација се чува една година од денот на завршување на изборите 
во архивата на Факултетот. 

Донесените одлуки и записниците поврзани со избор на членови на Факултетското 
студентско собрание се чуваат во архивата на Факултетот, согласно прописите за рокови 
за чување на архивски документарен материјал. 

 

6. Завршни одредби 

Член 24 

Упатството влегува во сила на денот на објавувањето на веб страницата на 
Факултетот. 

 

       Изборна комисија 

проф. д-р Перо Латкоски, претседател, _________ 

доц. д-р Maja Целеска, член ___________ 



Надежда Илиева, студент – член ___________ 

Николина Младеновска, студент – член _________ 

Оливер Васевски, студент – член _____________ 

 


