
УПАТСТВО  
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО 

СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА 

ВО СКОПЈЕ  ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ, учебна 2019/2020 год. 

 

Ова упатство е наменето за спроведување избори за претседател и членови на Факултетско 

Студентско Собрание на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО 

СКОПЈЕ, закажани за ден 20.12.2019 година од 8.оо до 16.оо часот. За обезбедување 

слободни, фер и демократски избори на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, 

Изборната Комисија изготви План на спроведување на изборниот процес: 

1. Деканот  на Факултатот назначува Изборна комисија за спроведување на изборите 

за претседател и членови на факултетското студентско собрание за да го следи, 

надгледува и управува со изборниот процес: од номинирање на кандидатите до 

гласање на денот на изборите. 

2. Изборната комисија, по нејзиното назначување, ќе ја преземе постапката на 

изборниот процес. 

 

I. НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

Избирачкиот одбор е составен од еден наставник и двајца студенти чија обврска е 

непосредно спроведување на изборите.  

 

II. КАНДИДАТИ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО 

СОБРАНИЕ 

Кандидатите за претставници (членови и претседател) во Факултетското студентско 

собрание (ФСС) се утврдуваат на Собири на студенти по предлог на студентите.  

Собири на студенти ќе се организираат со студенти од I, II III, и IV студиска година, и 

студенти запишани втор циклус студии, на сите студиски програми на Факултетот. 

Денот, часот и местото на организирање на собирите е дефиниран со Одлуката на деканот 

за распишување избори која е објавена  на веб страната на Факултетот и преку I know системот за 

сите студенти кои имаат запишано зимски семестар во учебната 2019/2020 година. 

На собирите можат да присуствуваат,  да предлагаат и да бидат предложени студенти кои 

запишале зимски семестар во учебната 2019/2020 година.  

Кандидат за Претседател на студентското собрание може да биде студент кој ги положил 

сите испити заклучно со 3 семестар.   

Факултетско студентско собрание го сочинуваат по 4 претставници од секоја студиска година и 

1 претставник од последипломски студии.  

Кандидатите за членови во Факултетското студентско собрание и претседател на Факултетското 

студентско собрание, од предложените студенти на собирите на студенти, преку проверка на 

исполнетост на условите, ги утврдува Изборна комисија формирана од деканот на Факултетот со 

Одлука со која се распишуваат изборите. 



На организираните собири на студенти, студентите предлагаат најмалку 4 (четири) кандидати 

за членови на ФСС за секоја студиска година, односно најмалку 1 (еден) кандидат од втор циклус 

студии.  

Кандидирањето на кандидатите за претседател на ФСС е лично, од страна на кандидатот со 

поддршка од минимум 20 потписи на студенти, со доставување на кандидатура со пријава до Архива 

на ФЗНХ. 

Листата на кандидати за претседател на ФСС ја утврдува Изборната комисија со проверка на 

исполнетост на условите. 

Изборната комисија изготвува записник за секој одржан собир, во кој се констатира текот на 

собирот и поднесените предлози за студенти по студиски години со предложени за кандидати за 

членови на ФСС.  

По одржување на сите собири на студенти, Изборната комисија врз основа на изготвените 

записници донесува Одлука со која констатира дека предложените кандидати ги исполнуваат 

(односно не ги исполнуваат условите да бидат номинирани за членови на ФСС.  

Во одлуката се наведува кандидатот (ИМЕ ПРЕЗИМЕ) и студиската година која ја претставува. 

Одлуката на Изборната комисија е конечна и се објавува на веб страната на Факултетот најдоцна 7 

дена пред одржување на изборите. 

 

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Членовите и претседателот на ФСС се избираат на непосредни фер и демократски избори со 

тајно гласање, со мандат од една година и со право на уште еден избор. 

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. Изборната комисија изготвува 2 гласачки 

ливчиња:  

 

 гласачко ливче со утврдени кандидати за претседател на ФСС на ФЗНХ, 

 гласачко ливче со утврдени кандидати за членови на  ФСС на ФЗНХ, 

 

Тајното гласање го спроведува Избирачкиот одбор, кој пред одржување на гласањето 

обезбедува се што е потребно за спроведување на изборите.  

Избирачкиот одбор обезбедува 2 (две) гласачки кутии од кои: 1 (прва) гласачката кутија 

назначена каде се гласа за претседател на ФСС на ФЗНХ, и 2 (втора) гласачката кутија назначена 

каде се гласа за претставници - членови на ФСС на ФЗНХ. 

Гласачкото ливче го содржи логото на на Факултетот (ФЗНХ) и Универзитетот (УКИМ), 

кратко упатство за начинот на гласање, денот на одржување на гласањето, наведени се имињата и 

презимињата на утврдените кандидати по студиски години наредени по азбучен ред според 

презимето на кандидатот со реден број пред презимето, и максималниот број на кандидати за кои 

може да се гласа.  

Изборната комисија пред одржување на гласањето ја констатира бројната состојба на 

изборниот материјал.  

Изборната комисија го изготвува списокот на студенти кои имаат право на глас и го 

задолжува Избирачкиот одбор со соодветниот број на гласачки ливчиња. 

Право да гласа има секој студент кој запишал зимски семестар во учебната 2019/2020 

година.  

Студентот на гласачкото место се идентификува со индекс и се потпишува во избирачкиот 

список што е доказ дека го остварил своето право на глас.   



Според структурата на Факултетско студентско собрание, студентите можат да гласаат за 1 

(еден) кандидат на гласачкото ливче за претседател, а за член на ФСС за најмногу 4 (четири) 

кандидати од секоја студиска година и 1 (еден)  кандидат на последипломски студии,  со 

заокружување на редниот број на кандидатот. 

Гласачките кутии се отвораат / затвараат точно на денот и часот наведени во Одлуката за 

распишување на изборите (20.12.2019 година, 08.оо/16.оо часот). 

По затворање на гласачкото место Изборната комисија пристапува кон утврдување на 

резултатите од гласањето со пребројување на гласовите за секој кандидат од секоја поединечна 

гласачка кутија.  

Доколку на гласачкото ливче за претседател на ФСС се заокружени повеќе од еден кандидат, 

ливчето ќе се смета за неважечко. Неважечко е и ливчето на кое се внесени нови имиња и ливчето 

од кое со сигурност не може да се утврди за кој кандидат се гласало, како и ливчето на кое не е 

заокружен ниту еден кандидат. 

Доколку на гласачкото ливче за член на ФСС, во рамките на студиска година се заокружени 

повеќе од еден кандидат, внесено ново име или со сигурност неможе да се утврди за кој кандидат 

се гласало, делот од гласањето за таа студиска година ќе се смета за неважечко.  

Доколку по било кој дел од гласачкото ливче се напишани/исцртани било какви знаци, 

целото гласачко ливче се смета за неважечко. 

Доколку при гласањето се констатира ист број на гласови кај повеќе кандидати, се формира 

втор круг на гласање само за тие кандидати.  

Изборната комисија составува записник за резултатите од гласањето во кој се констатира 

кои кандидати се избрани за членови и претседател на ФСС на ФЗНХ. Гласачкиот материјал го 

запечатува во пликови и заедно со записникот го предава во архивата на Факултетот. 

За избран претседател и членови на Факултетското студентско собрание се смета/сметаат 

кандидатот/кандидатите кои добиле најмногу гласови од студентите кои гласале.  

 

 

Изборна комисија,  

 

1. Проф. д-р Ромина Кабранова 

2. Проф. д-р Ѓоко Буневски  

3. Стефан Тошески, студент 

4. Емилија Младеновска, студент 

5. Васил Брезовски, студент 

 


