ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ
академска 2020/2021 година

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
1. По завршување на рокот за пријавување на кандидати за претседател и членови на Факултетското студентско
собрание (ФСС), Изборната комисија:
 Утврдува дали пријавените кандидати по објавениот оглас ги исполнуваат условите за претседател и
членови на ФСС
 Објавува Листа на кандидати за претседател и членови на ФСС
 Го утврдува и го објавува изгледот на Гласачкото ливче за претседател на ФСС
 Го утврдува и го објавува изгледот на Гласачкото ливче за членови на ФСС
 Го утврдува и го објавува Избирачкиот список
2. Изборната комисија најдоцна до 12.02.2021 ги објавува горенаведените документи на веб страницата на
Факултетот.
3. Изборите ќе се одржат електронски на 24.02.2021 (среда) во период од 8 до 14 часот, на платформата Microsoft
Teams, на која студентите имаат е-адреси.
4. Гласачките ливчиња за претседател, односно членови на ФСС, содржат кратки упатства за начинот на
гласање.
5. На денот на изборите, а најдоцна до 7:30 часот, користејќи ја платформата Microsoft Teams, на студентите кои
имаат право на глас ќе им се пратат линкови за Гласачко ливче за претседател на ФСС и Гласачко ливче за
членови на ФСС.
6. За секое прекршување, злоупотреба или попречување на гласањето ќе биде известена Дисциплинската
комисија на Факултетот, како и релевантните надлежни органи.
7. По спроведеното електронско гласање, Изборната комисија пристапува кон увид во софтверски пребројаните
гласови за претседател и членови на ФСС со цел да се утврди кои кандидати имаат најголем број на гласови.
8. Прелиминарните резултати од гласањето се објавуваат на веб страницата на Факултетот најдоцна следниот
ден од гласањето.
9. Приговор против Прелиминарните резултати од гласањето може да се поднесе во рок од 24 часа од нивното
објавување. Приговорот се поднесува до Архивата или на е-адреса fbs@fb.uklo.edu.mk. Изборната комисија
одлучува во рок од 24 часа од поднесувањето на приговорот. Одлуката по приговорот се објавува на веб
страницата на Факултетот.
10. По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, Изборната комисија на веб
страницата на Факултетот ги објавува Конечните резултати од гласањето.

