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Врз основа на член 37 став 9 од Законот за високото образование („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 82/2018) како и член 97 став 10 од Статутот 

на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети 

Николе-Битола, Република Северна Македонија, Факултетското студентско 

собрание, по претходно донесена одлука за согласност за донесување на статутот 

од Наставно-научниот совет на Факултетот за психологија со бр. 11-12/3 од 

16.01.2019 година, на седница одржана на 21.03.2019 година донесе: 

С Т А Т У Т 
на Факултетско Студентско Собрание  

на Факултетот за психологија  

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

 Со Статутот на Факултетското студентско собрание (во понатамошниот текст 

Статут) на Факултетот за психологија на Меѓународниот Славјански Универзитет  

„Гаврило Романович Державин“ Свети Николе - Битола, Република Северна 

Македонија, се уредуваат работата и надлежноста на Факултетското студентско 

собрание, неговиот состав, начинот на избирање на неговите членови и тела, 

финансирањето, постапката за избор и именување на заменик студентски 

правобранител и други прашања кои се од значење за работата на Факултетското 

студентско собрание. 

 Статутот е основен акт на факултетското студентско собрание. 

Член 2 

Факултетското студентско собрание е студентско изборно претставничко тело 

кое ги заштитува интересите на студентите, учествува преку свои претставници во 

одлучувањето во органите и телата на Факултетот за психологија и МСУ и ги 

претставува студентите во рамките на високото образование како членови на 

академската заедница.  

Активностите на Факултетското студентско собрание и изборот на неговите 

членови се темелат врз начелото на еднакви права и недискриминација по основ 

на раса, пол, вера, политичко или друго уверување. 

II. СТАТУС, ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Член 3 

Факултетското студентско собрание е тело на Факултетот во кое членуваат 

претставници на студентите и нема својство на правно лице. 
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Член 4 

Полниот назив на Факултетското студентско собрание е: Факултетско 

студентско собрание на Факултетот за психологија на Меѓународниот Славјански 

Универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе - Битола, Република 

Северна Македонија. 

Скратениот назив гласи ФСС ФПН. 

Член 5 

Седиштето на Универзитетското студентско собрание е на ул. „Маршал Тито“ 

бр. 77 во Свети Николе, Република Северна Македонија. 

Член 6 

Факултетското студентско собрание го користи печатот на Факултетот за 

психологија.  

Факултетското студентско собрание го користи штембилот на МСУ. 

Член 7  

Факултетското студентско собрание го користи амблемот на Факултетот за 

психологија. 

 

 III. СОСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ НА ФАКУЛТЕТСКОТО 

СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

Член 8 

Факултетското студентско собрание е тело на  Факултетот за психологија во 

состав на  МСУ во кое членуваат претставници на студентите врз доброволна 

основа. 

Него го сочинуваат избрани претставници на студентите, кои се избираат на 

непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање. 

Факултетското студентско собрание се состои од 5 до 11 члена, од кои еден е 

претседател, а другите се членови. 

Вкупниот број на членови на Факултетското студентско собрание е утврден со 

Статутот на Факултетот и изнесува максимум 11 члена. 

Право да избираат и да бидат избрани за членови на факултетското 

студентско собрание имаат сите студенти на факултетот, кои се запишани на 

студиските програми на додипломски и постдипломски студии во учебната година 

во која се избира факултетското студентско собрание.  

  

Член 9 
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 Факултетското студентско собрание има надлежност да:  

 избира и разрешува претседател, заменик претседател и секретар на 

факултетското студентско собрание; 

 утврдува предлог Статут на факултетското студентско собрание; 

 донесува Статут на факултетското студентско собрание, по претходна 

согласност од Наставно – научниот совет на факултетот;  

 донесува план и програма за својата работа,  

 дава предлог за избор на студентски правобранител до Сенатот на МСУ 

по претходно објавен конкурс; 

 избира заменик студентски правобранител;  

 именува двајца (2) членови во универзитетското студентско собрание; 

 од редот на редовните студенти избира претставници во Наставно-

научниот совет чиј број изнесува 10%, но не повеќе од 15% од 

вкупниот број на членови на Наставно-научниот совет; 

 избира еден претставник за член во Деканската управа;    

 се грижи за квалитетот на животот на студентот и квалитетот на 

процесот на студирање, студентскиот стандард, остварувањето на 

студентските права и интереси и за студентската културна, социјална 

и интелектуална надоградба;  

 им предлага на органите на управување план за финансирање на 

студентските активности;  

 автономно располага со буџетот, но по претходна согласност од 

деканот на факултетот, 

 поднесува извештај до деканот на факултетот, за наменското 

користење на доделените средства за определена активност; 

 поттикнува студентски активности надвор од наставниот процес; 

 донесува општи акти на студентското собрание согласно законот и 

Статутот на МСУ;  

 донесува Деловник за работа и 

 врши други активности од интерес на студентите.  

Член 10 

Факултетското студентско собрание одлуките ги донесува на седници. 

Претседателот свикува седница на Факултетското студентско собрание.  

На писмен предлог од најмалку 3 членови на студентското собрание, 

претседателот е должен да свика седница во рок од 15 дена од денот на 

поднесување на предлогот. 

Седницата на Факултетското студентско собрание се свикува со покана за 

седница која им се доставува на членовите на студентското собрание во 

електронска форма најдоцна три дена пред седницата. Поканата за седница 

содржи: место на одржување на седницата, време, предлог на дневен ред и преглед 

на материјали по прашања што се предлагаат (доколку се доставуваат), како и 

други известувања. 
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Седници се одржуваат и се донесуваат одлуки доколку постои кворум за 

работа т.е. потребно е присуство на повеќе од половината од членовите на 

Факултетското студентското собрание. 

Член 11 

Дневниот ред на седниците го предлага претседателот на Факултетското 

студентско собрание, а го утврдуваат членовите на Факултетското студентско 

собрание. 

Со седниците претседава претседателот, а во негово отсуство заменик 

претседателот, односно секретарот на Факултетското студентско собрание. 

За работата на седниците на Факултетското студентско собрание 

задолжително се води записник, кој содржи: присутни членови на Факултетското 

студентско собрание, дневен ред, заклучоци, потпис од записничарот и 

претседавачот. 

Записникот го води лице определено од претседателот или друго лице кое ја 

води седницата. 

IV. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО 

СОБРАНИЕ 

Член 12 

Изборите за членовите на факултетското студентско собрание ги распишува 

деканот на Факултетот 30 дена пред истекот на мандатот на постојниот состав.  

Доколку изборите не бидат распишани во рокот од став 1 на овој член, 

изборите ги распишува ректорот на Универзитетот. 

Деканот објавува оглас за пријавување на кандидати за членови на 

факултетското студентско собрание. Огласот се објавува на веб-страницата и/или 

на огласната табла на факултетот. 

Во одлуката за распишување на избори, Деканот именува изборна комисија 

составена од студенти и наставници, односно соработници која ги спроведува 

изборите за членови на факултетското студентско собрание.  

Во изборната комисија членуваат тројца студенти и двајца наставници, 

односно соработници. 

Комисијата од став 4 на овој член избира избирачки одбори/поткомисии 

составени од двајца студенти и еден наставник, односно соработник за 

спроведување на изборите. 

Службата за студентски прашања на избирачката комисија и доставува список 

на сите студенти запишани на студии во учебната година во која се избира 

факултетското студентско собрание. 

Студентите лично, преку Службата за студентски прашања на МСУ 

доставуваат пријава за кандидатура за членови на Факултетското студентско 

собрание до Изборната комисија.  
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Пријавата е составен дел од овој Статут. (образец бр.1) 

Конечната листа на кандидати на членови на Факултетско студентско 

собрание се објавува на огласна табла на факултетот и/или на веб-страницата 

најдоцна 7 дена пред одржување на изборите.   

Одржување на избори 

Член 13 

Изборите се одржуваат на 15 Април, а ги распишува деканот во рок од 30 

дена пред нивното одржување.  

Доколку посочениот термин во став 1 од овој член се паѓа во неработен ден, 

изборите се одржуваат првиот нареден работен ден кога има настава.  

Надлежност на изборната комисија 

Член 14 

Изборната комисија ги спроведува изборите и ги утврдува резултатите од 

гласањето.   

Изборната комисија работи и одлучува доколку се присутни најмалку три 

члена, од кои најмалку двајца студенти. 

Изборната комисија одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на 

членови, при што за одлуката мора да гласаат најмалку еден наставник и најмалку 

двајца студенти. 

Комисијата од став 1 на овој член донесува одлука со која констатира кои 

претставници се избрани за претставници на Факултетското студентско собрание. 

Мандатот на избраните членови започнува од моментот на нивниот избор 

односно со донесување на одлука од страна на изборната комисија со која се 

констатира кои претставници на студентите се избрани за претставници на 

Факултетското студентско собрание.  

Одлуката на комисијата е конечна. 

Член 15 

Изборната комисија: 

 донесува одлука со која констатира дека предложените кандидати ги 

исполнуваат, односно не ги исполнуваат условите да бидат номинирани за 

претставници во Факултетското студентско собрание. Во одлуката се 

наведува личното име на кандидатот, дали е запишан во семестарот, 

односно во годината кога се вршат изборите, студиската година, студиската 

програма и сл. Одлуката е конечна. 

 составува записник за резултатите од гласањето на единицата и за крајниот 

резултат;  
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 ги утврдува резултатите од гласањето;  

 ја спроведува изборната постапка/и;  

 врши други работи утврдени со овој Статут.  

 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.  

Конститутивна седница  

Член 16 

По завршување на изборот на претставниците на студентите, Факултетското 

студентско собрание одржува конститутивна седница во рок од 15 дена од денот 

на завршените избори.  

Конститутивната седница ја свикува деканот.  

Со конститутивната седница претседава студент со најголем просечен успех 

од положените испити или студент кој има добиено најголем број на гласови на 

одржаните избори, доколку не е избран претседател.  

Член 17 

Кандидатите кои освоиле најголем број на гласови од утврдениот број на 

членови на факултетското студентско собрание се избрани за членови на 

факултетското собрание. 

Член 18 

Мандатот на членовите на факултетското собрание може да престане и пред 

истекот на рокот во следните случаи:  

 со поднесување на оставка; 

 со престанок на статусот студент; 

 доколку поради лични причини не е во можност да ја извршува 

функцијата; 

 доколку не ги има положено предвидените испити според студиската 

програма во текот на академската календарска година; 

 ако не учествува во работата на Факултетското студентско собрание 

најмалку три месеца во текот на академската календарска година и 

 ако со своето однесување и личен пример го нарушува угледот на 

Факултетското студентско собрание; 

 со промена на правните акти. 

Одлука за разрешување се донесува со двотретинско мнозинство од вкупниот 

број на членови на Факултетското студентско собрание. 
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Во случај на престанок на мандатот на член на Факултетското студентско 

собрание пред истекот на времето за кој е избран, се распишуваат и спроведуваат 

избори за нов член на Факултетското студентско собрание само доколку е намален 

бројот на минимум членови. Новоизбраниот член има мандат колку што му останал 

на членот на кој му престанал мандатот. 

 V. ТЕЛА НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

Член 19 

Тела на Факултетското студентско собрание се претседател, заменик 

претседател и секретар. 

Претседател 

Член 20 

Претседател на факултетското студентско собрание се избира од редот на 

претставниците во факултетското студентско собрание. 

Кандидатот од редовните студентите кој освоил најголем број на гласови е 

избран за претседател на факултетското собрание. 

Мандатот на претседателот е една година, со право на уште еден избор. 

Член 21 

 Претседателот на Факултетското студентско собрание: 

 го претставува и застапува Факултетското студентско собрание; 

 предлага план и програма за работа на Факултетското студентско 

собрание, 

 свикува седници на Факултетското студентско собрание, 

 претседава со Факултетското студентско собрание, 

 предлага дневен ред за седниците на Факултетското студентско 

собрание, 

 поднесува извештај за работата на Факултетското студентско 

собрание, 

 поттикнува прашања од областа на интересите на студентите. 

Член 22 

Претседателот на Факултетското студентско собрание за својата работа е 

одговорен пред Факултетското студентско собрание. 

 Претседателот на факултетското студентско собрание ќе биде разрешен ако: 

 си поднесе оставка; 

 не постапува согласно прописите и општите акти на Факултетот за 

психологија и Факултетското студентско собрание, 

 не ги спроведува одлуките на Факултетското студентското собрание 

или постапува спротивно на одлуките; 



8 

 

 со своето несовесно работење предизвикува значителна материјална 

штета на факултетот или Факултетското студентско собрание; 

 ги пречекори своите овластувања, 

 му престане статусот студент; 

 со своето однесување и личен пример го нарушува угледот на 

Факултетското студентско собрание; 

 не ги има положено предвидените испити според студиската програма 

во текот на академската календарска година. 

 со промена на правните акти. 

 

Член 23 

Одлуката за покренување на постапка за разрешување на претседателот на 

Факултетското студентско собрание ја донесува Факултетското студентско 

собрание по претходно поднесено писмено барање од најмалку една третина од 

членовите на Факултетското студентско собрание. Барањето мора да биде 

образложено. 

 По барањето одлучува Факултетското студентско собрание по пат на тајно 

гласање, со повеќе од половина гласови на членовите на Факултетското студентско 

собрание. 

Заменик претседател 

Член 24 

 Заменик претседател се избира од редот на претставниците во 

факултетското студентско собрание кои се редовни студенти. 

Вториот кандидатот од редовните студентите кој освоил најголем број на 

гласови после кандидатот кој е избран за претседател ќе биде избран за заменик 

претседател на факултетското собрание. 

 Мандатот на заменик претседателот трае една година. 

 Неговиот мандат започнува од моментот на неговиот избор. 

 За избор и разрешување на заменик претседателот се применуваат истите 

одредби кои се однесуваат за претседателот на Факултетското студентско 

собрание. 

Член 25 

Заменик претседател на Факултетското студентско собрание: 

 го заменува претседателот на Факултетското студентско собрание во 

случај на негово отсуство во сите работи и за сите овластувања, 

 му помага на претседателот во работата и развојот на Факултетското 

студентско собрание и 
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 врши и други работи од надлежност на Факултетското студентско 

собрание во согласност со овој Статут, Статутот на Факултетот за 

психологија и општите акти на Факултетското студентско собрание. 

Секретар 

Член 26 

Секретар се избира од редот на претставниците во факултетското студентско 

собрание кои се редовни студенти. 

Третиот кандидатот од редовните студентите кој освоил најголем број на 

гласови после кандидатот кој е избран за претседател и заменик претседател ќе 

биде избран за секретар на факултетското собрание. 

Мандатот на секретарот трае една година.  

Мандатот на секретарот започнува од моментот на неговиот избор.  

За избор и разрешување на секретарот се применуваат истите одредби кои се 

однесуваат за претседателот на Факултетското студентско собрание. 

 Член 27 

Секретарот на Факултетското студентско собрание: 

 во соработка со претседателот ја подготвува документацијата за 

седниците на Факултетското студентско собрание, 

 по налог на претседателот ги известува членовите на Факултетското 

студентско собрание за одржување на седница, 

 во отсуство на претседателот и заменикот претседател ги извршува 

функциите на претседателот, 

 врши и други работи во согласност со овој Статут, Статутот на   

Факултетот за психологија и општите акти на Факултетското студентско 

собрание. 

 

VI. ЗАМЕНИК СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Член 28 

Факултетското студентско собрание избира заменик студентски 

правобранител, по претходно објавен конкурс, од редот на редовните студенти. 

За својата работа заменик студентскиот правобранител поднесува Годишен 

извештај до студентскиот правобранител на Универзитетот и до Наставно-научниот 

совет на факултетот. 

Заменик студентски правобранител има мандат од 2 години, без можност на 

реизбор. 
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 Член 29 

Претседателот на факултетско студентското собрание објавува конкурс за 

избор на заменик студентски правобранител.  

На конкурсот може да се пријават само редовни студенти на факултетот.  

Конкурсот се објавува на веб-страницата и/или на огласната табла на 

факултетот. 

Претседателот на факултетско студентското собрание именува комисија 

составена од три члена претставници од факултетското студентско собрание и 

двајца наставници, односно соработници која е одговорна за селекција на 

кандидатите кои ги исполнуваат условите за заменик студентски правобранител. 

Откако комисијата ќе ги селектира кандидатите кои ги исполнуваат условите, 

претседателот на факултетско студентското собрание закажува седница на 

факултетското студентско собрание на која претставниците со тајно гласање 

избираат заменик студентски правобранител. 

За избор на заменикот студентскиот правобранител факултетското студентско 

собрание одлучува доколку на седницата се присутни најмалку 2/3 од вкупниот 

број членови, а одлуката ја носи со мнозинство гласови од присутните членови. 

Доколку ниту еден кандидат не го добил потребното мнозинство гласови, 

гласањето се повторува во рок од 14 дена и на повторното гласање за избран се 

смета кандидатот кој добил мнозинство гласови од присутните членови. 

Доколку двајца кандидати добијат ист број на гласови, одлучувачки се смета 

гласот на претседателот на факултетското студентско собрание. 

Член 30 

Заменик студентскиот правобранител постапува по поднесок од страна на 

студент и по сопствена иницијатива доколку увидел дека е прекршено право на 

студент од страна на органите на факултетот или друг член на академската 

заедница на факултетот.  

Органите на факултетот се должни да постапат по укажувањата на заменикот 

студентски правобранител.  

Член 31 

Постапка за разрешување на заменикот на студентскиот правобранител можат 

да покренат членовите на факултетското студентско собрание со мнозинство 

гласови, студентскиот правобранител или 1/10 од вкупниот број студенти запишани 

во моментот на факултетот на кој е избран заменикот студентски правобранител, а 

за разрешувањето одлучува факултетското студентско собрание.  

За разрешување на заменикот на студентскиот правобранител факултетското 

студентско собрание одлучува доколку на седницата се присутни најмалку 2/3 од 

вкупниот број членови, а одлуката ја носи со мнозинство гласови од присутните 

членови. 
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VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ 

Член 32 

Работата на факултетското студентско собрание се финансира од средства на 

универзитет во согласност со акт на Управниот одбор, како и од: легати, подароци, 

завештанија, прилози, дел од средствата по основ на школарина и други извори, 

во согласност со планот и програмата за работа на Универзитетското Студентско 

Собрание, како и со планот за финансирање на студентските активности и 

можностите на факултетот. 

На поднесено барање на факултетското студентско собрание за исплата на 

средства и согласно програма за нивно користење, Деканската управа на 

факултетот донесува одлука со која во рамките на расположливите средства им се 

одобруваат средствата.  

Факултетот врши надзор над наменското трошење на средствата кои ги 

доделува на факултетското студентско собрание. 

Надзорот опфаќа поднесување извештај од страна на факултетското 

студентско собрание до деканот на факултетот, за наменското користење на 

доделените средства за определена активност. 

Деканот на факултетот, Ректорот на Универзитетот и Управниот одбор вршат 

надзор над наменското трошење на средствата кои ги доделуваат на Факултетското 

студентско собрание.  

Доделувањето и користењето на средствата, како и вршењето на надзорот се 

регулира со општ акт на Универзитетот. 

VIII. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА ФАКУЛТЕТСКОТО 
СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

Член 33 

Работата на Факултетското студентско собрание е јавна. Јавноста се 

остварува преку: 

 присуство на јавните гласила на седници на Факултетското студентско 

собрание; 

 соопштенија, изјави и други обраќања на членовите на Факултетското 

студентско собрание; 

 објавување на веб-страницата на факултетот; 

 објавување на огласна табла на факултетот. 

Седниците на Факултетското студентско собрание можат да бидат затворени 

или отворени за јавноста. 
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IX.  ПРИМЕНА НА ДРУГИ АКТИ 

Член 34 

За се она што не е регулирано со овој Статут се применуваат одредбите од 

Законот за високо образование, Статутот на МСУ и Статутот на Факултетот. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 

Статутот на факултетското студентско собрание го донесува факултетското 

студентско собрание по претходна согласност на Наставно-научниот совет на 

факултетот. 

Статутот се смета за донесен ако на седницата се присутни 2/3 од вкупниот 

број на членови, а за него гласале мнозинство од присутните членови. 

Измени и дополнувања на статутот се вршат на седница на која е потребно 

присуство на 2/3 од вкупниот број на членови и за измените да гласаат мнозинство 

од присутните членови. 

Општите акти на факултетското студентско собрание се донесуваат на 

предлог на факултетското студентско собрание по претходна согласност од 

Наставно-научниот совет на Факултетот.  

Член 36 

Овој Статут стапува на сила од денот на неговото донесување претходна 

согласност од Наставно-научниот совет на Факултетот. 

 

Претседател на                                                                             

Факултетско студентско собрание 

_____________________________                            
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Образец бр. 1 

    

ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА  

ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 
НА  ФАКУЛТЕТ ЗА ПСИХОЛОГИЈА НА МСУ 

Право на кандидирање имаат сите запишани студенти на додипломски и 

последипломски студии на Факултетот за психологија.  

 

Име и презиме на кандидатот  

Година на раѓање  

Број на индекс  

Насока на факултет  

Додипломски/магистерски студии  

Година на студирање  

Мобилен телефон  

Адреса на е-пошта  

 

Дополнителни информации: 

1. Овој образец се доставува лично или електронски до МСУ „Г. Р. Державин“ 

Свети Николе – Битола. 

 

Место и датум: 

_________________________________ 

Потпис на кандидатот: 

_________________________________ 

 

 


