СООПШТЕНИЕ
Почитувани студенти,
Се организираат изборизачленови и претседател на Факултетскостудентскособрание. Право на глас имате сите вие кои сте запишани
воакадемската 2020/2021година, икои сте внесенивосписокотнаизбирачиобјавен на веб страната на факултетот и на огласната табла.

Битно е да учествувате во гласањето бидејќи така добивате можност да изберете ваши претставници во
органите на Факултетот!
Вежно: При гласањето почитувајте ги протоколите за заштита од КОВИД-19, носете маска, ракавици и
држете 2 метри растојание
За да го остварите Вашето право да гласате треба:
Да проверите дали сте во избирачкиот список???

Сте, гласате на 05.10.2021.

Носите индекс, лична карта
пасош за идентификаација .

Гласате со заокружување на реден број или со ЗА/против
(пишува на ливчето)

Не сте!

Приговарате до Студенски прашања најдоцна 4 часа по
објавување на списокот

Изборната комисија одлучува по приговорот и добивате
известување.

ПРИЛОГ 1

За состав на членови во студентско собрание се пријавени следните 6 (шест)
кандидати:

Димитриеска Христина 39/19

ЗА

ПРОТИВ

МамудоскаСибела 42/18

ЗА

ПРОТИВ

МаркоскаЕмилија 66/20

ЗА

ПРОТИВ

НиколоскиБојан 103/19

ЗА

ПРОТИВ

НунескаХристина 01/19

ЗА

ПРОТИВ

СтевановскиДушан 33/20

ЗА

ПРОТИВ

НАПОМЕНА: Се гласа со заокружување на опција ЗА/ПРОТИВ за секој од наведените
кандидати, така што секој има право да гласа за 6 (шест) кандидати на листата.

ПРИЛОГ 2

За претседател на студентско собрание се пријавиjаследнитe кандидати, по азбучен
ред:
Ред. бр
1.

Име и презиме

Досие бр.

Вељаноски Ѓорѓи

23/18

Се гласа со заокружување на опција ЗА/ПРОТИВ за кандидатот.
ЗА

ПРОТИВ

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГЛАСАЊЕТО ЗА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО
СОБРАНИЕ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП

1. Гласањето за членови на Факултетско студентско собрание се спроведува на тој начин
така што се гласа ЗА или ПРОТИВ за предложените членови на Факултетско
студентско собрание. Гласачкото ливче на кое се заокружени двете опции, е
пречкратано или не е избрана ниту една опција се смета за невежечко.
2. Гласањето за претседател на Факултетско студентско собрание се спроведува на тој
начин така што се гласа ЗА или ПРОТИВ за предложениот кандидат за претседател на
Факултетско студентско собрание. Гласачкото ливче на кое се заокружени двете опции,
е пречкратано или не е избрана ниту една опција се смета за невежечко.
3. Право на глас имаат сите студенти запишани на студии во академската 2020/2021
година, а кои се внесени во списокот на избирачи подготвен од службата за студентски
прашања.
4. Гласањето се одвива на 05.10.2021 година во просторија кои ќе биде означена од
Изборната комисија, во временскиот интервал од 09.00 до 13.00 часот.
5. При гласањето сите студенти запишани на студии во академската 2020/2021година,
должни се со себе да носат студентски индекс, лична карта или пасош како би се
идентификувале. Студентите се должни да се придржуваат на протоколите за заштита
од Covid -19, да носат заштитни маски и ракавица, да одржуваат растојание.
6. Изборната комисија/одбор нема да дозволат гласање на студент кој не е внесен во
списокот на студенти запишани на студии во академската 2020/2021година, подготвен
од службата за студентски прашања.
7. Списокот на избирачи подготвен од службата за студентски прашања да биде објавен
на огласна табла најдоцна до 02.10.2021 година, како би имале право на приговор сите
лица кои сметаат дека им е повредено правото да гласаат. Рок во кој сите
заинтересирани лица имаат право на приговор изнесува 4 часа од објавувањето.
Изборната комисија е должна да одлучи по приговорот веднаш по приемот на
приговорот.
8. Избирачкиор одбор е должен да ги користи обрасците за внесување на изборните
резултати подготвени од Изборната комисија.
Изборна комисија во состав:
1.
2.
3.
4.
5.

проф.д-р Наташа Трајкова Најдовска
проф.д-р Моника Ангелоска Дичовска
Федора Димеска
Христина Стомнароска
Верица Мирческа

