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 Претставниците во Факултетското студентско собрание и претседателот на 

Факултетското студентско собрание се избираат на непосредни, фер и демократски 

избори со тајно гласање. 

Право да избираат и да бидат избрани за членови на факултетското 

студентско собрание имаат сите студенти на Технолошко-технички факултет Велес, 

кои се  запишани  на  студии  во учебната 2022/2023 година. 

Право да избираат претседател на Факултетското студентско собрание имаат 

сите студенти на Технолошко-технички факултет Велес, кои се запишани  на  студии  

во учебната 2022/2023 година. 

Право да биде избран за  претседател на Факултетското студентско собрание 

имаат сите редовни студенти на Технолошко-технички факултет Велес, кои се  

запишани  на  студии  во учебната 2022/2023 година. 

Факултетското студентско собрание брои 7 членови од кои еден е претседател. 

За членови на Факултетското студентско собрание се избрани оние кандидати 

кои освоиле најголем број на гласови до утврдениот број на членови на Факултетското 

студентско собрание (6 членови). 

За претседател на Факултетското студентско собрание е избран кандидатот кој 

освоил најголем број гласови. 

Изборната комисија, избира избирачки одбори составени од двајца студенти и 

еден наставник за спроведување на изборите. 

Изборната комисија утврдува кој од пријавените кандидати по објавениот оглас 

ги исполнува условите и врз основа на тоа изготвува избирачки ливчиња и останатиот 

гласачки материјал. 

Службите за студентски прашања при факултетот, на Изборната комисија и 

доставува список на сите студенти запишани во учебната 2022/2023 година. 

Изборната комисија е должна записнички да констатира како се одвивале 

изборите и да ги сумира резултатите од гласањето, добиени од избирачките одбори. 

Незадоволните кандидати од текот на постапката за избор и други 

нерегуларности во текот на гласањето 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. 

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. 

 

 

 

      Изборна  комисија  
 


