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Врз  основа  на  член  23 од  Статутот  на на  Факултетот  за  информатички  и  комуникациски
технологии - Битола, Деканот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии –
Битола, на ден 26.09.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

Член 1

Се распишуваат избори за 8 (осум) членови на Факултетското студентско собрание и
претседател на Факултетското студентско собрание.

Изборите  на  Факултетското  студентско  собрание  и  Претседател  на  Факултетското
студентско  собрание  ќе  се  спроведат  на  26.10.2022  година  од  10:00  до  13:00  часот,  во
просториите на Факултетот.

Член 2

 Се формира Изборна комисија во состав:

1. Вонр. проф, д-р Андријана Боцевска
2. Доц. д-р Лела Ивановска
3. Владимир Павловски
4. Емилија Соклевска
5. Никола Попов

Комисијата од став 2 на овој член избира избирачки одбори/поткомисии составени од
двајца студенти и еден наставник, односно соработник.

Член 3

Деканот  објавува  оглас  за  пријавување  на  кандидати  за  членови  и  претседател  на
Факултетското студентско собрание. Огласот трае 7 дена од објавувањето и се  објавува на
огласната табла и веб страната на Факултетот.

Изборната  комисија  утврдува  дали   пријавените  кандидати  по  објавениот  оглас  ги
исполнуваат условите  и врз  основа на тоа ги изготвува избирачките ливчиња и останатиот
избирачки материјал, по азбучен редослед на презимињата на пријавените кандидати кои ги
исполнуваат условите. 

Изборната комисија е должна во рок од 5 дена по завршување на рокот за доставување
на пријави за членови на Факултетско студентско собрание и претседател на  Факултетското
студентско собрание, на web страната на факултетот и на огласната табла на Факултетот да ги
објави  листите  на  кандидати  кои  ги  исполнуваат  условите  за  избор  на  членови,  односно
претседател на Факултетското студентско собрание по азбучен редослед на презимињата.

Член 4

Се  задолжува  службата  за  студентски  прашања  до  изборната  комисија  да  достави
список  на  сите  студенти  запишани  на  студии  во  учебната  година  во  која  се  избира
Факултетското студентско собрание и претседателот, најдоцна три дена пред одржувањето на
изборите.
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Изборната  комисија  е  должна  да  го  пропише  изгледот  на  избирачките  ливчиња,
записнички да констатира како се одвивале изборите и да ги сумира резултатите од гласањето,
добиени од избирачките одбори.

Член 5

Незадоволните  кандидати  од  текот,  постапката  за  избор и  други  нерегуларности  во
текот на гласањето или постапката за избор имаат право да достават приговор до Изборната
комисија  веднаш  по  увидувањето  на  неправилностите,  а  најдоцна  во  рок  од  2  часа  од
завршувањето на гласањето, односно од објавувањето на листата на кандидати.

Изборната комисија е должна во рок од 4 часа од објавувањето на листата на кандидати
да одлучи по приговорите кои се однесуваат на листата на кандидати. 

Изборната комисија е должна во рок од 4 часа од завршувањето на изборите да одлучи
по приговорите. 

Одлуката на Изборната комисија е конечна.

Член 6

Кандидатите кои што освоиле најголем број гласови до утврдениот број на членови на
Факултетското студентско собрание се избрани за членови на Факултетското собрание.

Кандидатот кој освоил најголем број гласови е избран за преседател на Факултетското
собрание.

Изборната комисија е должна во рок од 24 часа од завршувањето на изборите да ги
објави јавно резултатите на огласната табла и веб страната на Факултетот.

Член 7

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

               Подготвил/Проверил: м-р Илче Димовски

             Д е к а н

   Ред. проф. д-р Александар Маркоски

ДН: 
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		2022-09-25T21:17:17+0200
	ALEKSANDAR MARKOSKI




