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СООПШТЕНИЕ И УПАТСТВО ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА 
КАНДИДАТИ ЗА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО 

СОБРАНИЕ 
 

Почитувани студенти,  

Врз основа на член 114, а во врска со член 37 став 6 од Законост за високо 
образование, (Сл.весник број 82/2018) , член 65 од Статутот на Универзитетот “Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019) како и член 44 од 
Статутот на Факултетот за драмски уметности – Скопје, во состав на Универзитетот 
“Св. Кирил и Методиј” во Скопје, (Универзитетски гласник бр.455/2019), на ден 
28.11.2019 година , четврток, со почеток во 10.00 часот, на УКИМ Факултет за 
драмски уметности во Скопје, ќе се спроведат избори за 14 члена и за 1 (еден) 
претседател на факултетското студенстко собрание. 

Членовите и претседателот на Факултетското студентското собрание се избираат 
на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање, со мандат од една година 
и со право за уште еден избор. 

Студентското собрание ќе биде составено од 14 члена, претставници од сите 
катедри и тоа: 

- Катедра за актерска игра – 4 члена 
- Катедра за театарска и филмска драматургија - 1 
- Катедра за театарска режија - 2 
- Катедра за продукција - 2 
- Катедра за филмска и ТВ режија - 2  
- Катедра за филмско и ТВ снимање - 2 
- Катедра за филмска и ТВ монтажа - 1 

Претседателот на Факултетското студентско собрание не мора да биде член на 
Факултетското студентско собрание. 

Изборите ќе ги спроведе Комисијата именувана од страна на Деканот, во состав  

 Вон.проф. м-р Горан Трпчевски, претседател 
 Доц. м-р Никола Настоски 
 Лазар Христов 
 Миа Николоска 
 Батухан Ибрахим. 
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За Спроведување на изборите, Комисијата ќе избере избирачки одбори, составени 
од двајца студенти и еден наставник. 

Студентите сами се пријавуваат за кандидати за членови во Факултетското 
студентско собрание од соодветните катедри, за што ќе имаат подготвен образец за 
пријава, објавен на веб страната на Факултетот и во службата за студентски прашања. 

Секој студент има право да предлага кандидат/и, при што треба да обезбеди 
согласност од кандидатот кој го пријавува. 

Се избира најмалку 1 кандидат повеќе од бројот на кандидати што треба да бидат 
избрани за член/членови во Факултетското студентско собрание од соодветната 
катедра.  

За утврден кандидат/кандидати за член/членови во Факултетското студентско 
собрание од соодветната катедра се смета кандидатот/кандидатите кој добил најголем 
број гласови.  

За претседател на Факултетското студентско собрание може да биде избран 
редовен студент на Факултетот со најмалку завршен трет семестар завршен 
(положени сите испити заклучно со трет семестар). 

За претседател на Факултетското студентско собрание е избран кандидатот кој 
добил мнозинство гласови од студентите на Факултетот кои гласале. 

Изборната комисија донесува Упатство со кое се утврдува нејзината работа, го 
утврдува изгледот на гласачкото ливче, утврдува образец на записник, начинот на 
гласање и пребројување на гласовите, резултатот од гласањето, известувања, 
записници и сл., чување и увид во изборната документација и за други прашања 
поврзани со постапката за организација на изборите, гласањето и утврдување на 
резултатите од гласањето.  

Упатството се објавува на веб-страницата на Факултетот, најдоцна 7 дена пред 
одржување на изборите заедно со Одлуката со која се констатира дали предложените 
кандидати ги исполнуваат, односно не ги исполнуваат условите. 

 

 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ 


