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Врз основа на член 36, став 7 од Законот за високото образование (Службен 

весник на Република Македонија бр. 82/2018),  Универзитетското студентското собрание 

при Универзитет Американ Колеџ Скопје, на седницата одржана на 20.10.2020 година, 

го донесе следниот  

  

  

С Т А Т У Т  

  

на   

 

УНИВЕРЗИТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

  

  

СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1. УНИВЕРЗИТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

  

Член 1   

Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Американ Колеџ 

Скопје (во натамошниот текст: студентско собрание) е тело на високообразовнита 

установа, во кои членуваат претставници на студентите. 

 

Член 2 

Универзитетското студентско собрание ги штити интересите на студентите, 

учествува преку свои претставници во одлучувањето во органите и телата на 

универзитетот и ги претставува студентите во рамки на високото образование како 

членови на академската заедница. 

 

Надлежност на Универзитетско студентско собрание 

Член 3 

Универзитетското студентско собрание има надлежност да:  

 избира студентски претставници во Сенатот и другите органи и тела на 

универзитетот,  

 донесува план и програма за својата работа,  

 предлага студентски правобранител,  

 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,  
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 поттикнува студентски активности надвор од наставниот процес,  

 врши други активности од интерес на студентите. 

 

Услови и постапка на избор на членови на Универзитетско 

студентско собрание 

 

Член 4 

Универзитетското студентско собрание е составено од двајца (2) претставници на 

студентите именувани од редот на претставниците избрани во Факултетското студентско 

собрание, односно студентското собрание на високата стручна школа.  

 

Член 5 

Именувањето на претставниците во Универзитетското студентско собрание се 

врши во согласност со статутот на Универзитетското студентско собрание.  

 

Член 6 

Мандатот на членовите на Универзитетското студентско собрание трае една 

година, со право на уште еден избор.  

 

Член 7 

Во Факултетското студентско собрание се избираат по двајца претставници од 

секоја студиска програма и година на конкретниот факултет по пат на претходно 

распишан јавен конкурс достапен на страната на УАКС или огласната табла. 

Конкурсот се објавува од страна на Претседателот на Универзитетското 

студентско собрание еден (1) месец пред истекување на мандатот на членовите на 

студентското собрание.  

Рокот за пријавување во конкурсот е пет (5) дена. 

За претставници во студенсткото собрание се избираат оние студенти кои добиле 

најмногу гласови на спроведените избори.  

Студентите се избираат по студиска година и јазик. 

За избор на членови на Универзитетското студентско собрание се формира 

изборни комисии составена од три (3) члена за секој факултет и стручна школа посебно. 

Во комисиите членуваат: Двајца претставници од Универзитетското студентско 

собрание и Претседателот на Универзитетското студентско собрание. 

Факултетските студентски собранија ги избираат двајцата претставници во 

својата изборна комисија. 

 

Надлежност на изборни комисии 

 

  Член 8 
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Изборните комисии имаат обврска да ги распишат изборите за членови на 

факултетските студентски собранија во рок од пет (5) дена од нивниот избор.  

Одлуката за распишување на избори на членови ја доставуваат до Генералниот 

секретар на УАКС.  

Изборите се спроведуваат по електронски пат, платформата која што ќе се 

користи за истите ја одлучуваат изборните комисии секоја посебно, а ја одобрува 

Генералниот секретар УАКС. 

За време на изборниот процес, комисиите ги извршуваат следните активности:  

 Подготвуваат електронски гласачки прашалник, во кој се наведуваат 

информациите за изборниот процес и начинот на гласање 

 Испраќаат линк од платформата на која се гласа за избор на членови на 

Универзитетското студентско собрание до студентите на Универзитетот 

 Го следат гласањето и ги бројат гласовите 

 Ги објавуваат избраните кандидати на огласната табла на Универзитетот 

 Изборот на кандидати го соопштуваат на Генералниот секретар 

 

Член 9  

Претставниците на Факултетското студентско собрание се избираат на 

непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање.  

  

Член 10 

Мандатот на претставниците и на претседателот на студентското собрание трае 

една година, со право на уште еден избор.  

 

Член 11 

Изборите на членовите, како и на органите на Универзитетското студентско 

собрание се уредуваат со закон и со статутот на факултетот во согласност со Статутот на 

Универзитетот.   

 

Финансирање на Универзитетско Студентско Собрание 

 

Член 12 

Претседателот по препорака на студентското собрание предложува на 

надлежните органи на Универзитетот за кои цели и на каков начин да биде употребуван 

испланираиот буџет.  

Претседателот, како и сите членови директно не управуваат со финансии, односно 

не се финансираат директно од Универзитетот.  

Надлежните органи на Универзитетот одлучуваат за кои предложени цели ќе 

издвојат финансиски средства.  

Студентското собрание има право да собира средства само за организација на 

настани како на пример: апсолвентски прослави и забави.  

Студентското собрание нема право да профитира од студентите.  
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2. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УНИВЕРЗИТЕТСКО СТУДЕНТСКО 

СОБРАНИЕ 

 

Член 13 

Со Универзитетско студентско собрание претседава претседател кој се избира од 

студентите.  

Претседателот на факултетското студентско собрание ги извршува одлуките на 

Универзитетско студентско собрание, ги застапува студентите и Универзитетско 

студентско собрание и е одговорен за неговата работа. 

 

Член 14 

Кандидатот за претседател на Универзитетското студентско собрание се избира 

од редот на членовите на Универзитетското студентско собрание на општи непосредни 

и тајни избори.  

Секој кандидат треба да се пријави кај генералниот секретар на Универзитетот. 

Кандидатот ги има следните права и обврски: 

 да изработи своја предлог програма за работа 

 да ја претстави својата предлог програма и мотивацијата за пријавување 

пред сите студенти 

 транспарентна и фер кампања  

 да побара помош од службата за односи со јавноста за промовирање на 

својата предлог-програма 

 

Надлежност на изборни комисии 

 

  Член 15 

            Изборните комисии имаат обврска да ги распишат изборите за членови на 

факултетските студентски собранија во рок од 5 дена од нивниот избор.  

Одлуката за распишување на избори на членови ја доставуваат до Генералниот 

секретар на УАКС.  

Изборите се спроведуваат по електронски пат, платформата која што ќе се 

користи за истите ја одлучуваат изборните комисии секоја посебно, а ја одобрува 

Генералниот секретар УАКС. 

За време на изборниот процес, комисиите ги извршуваат следните активности:  

 Подготвуваат електронски гласачки прашалник, во кој се наведуваат 

информациите за изборниот процес и начинот на гласање 

 Испраќаат линк од платформата на која се гласа за избор на членови на 

Универзитетското студентско собрание до студентите на Универзитетот 

 Го следат гласањето и ги бројат гласовите 

 Подготвуваат ранг листа со информација за број на освоени гласови за 

секој кандидат 

 Ги објавуваат избраните кандидати на огласната табла на Универзитетот 

 Изборот на кандидати го соопштуваат на Генералниот секретар 
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Член 16 

Универзитетското студентско собрание на посебна свикана седница избира 

кандидати за претседател.  

Со оваа седница раководи претседателот во заминување. 

 На истата седница за избор на претседател на Универзитетското студентско 

собрание се формира изборна комисија составена од три (3) члена, од кои: 2 члена од 

редот на УСС и третиот член е Генералнитот сектретар на УАКС.  

Избраните членови се задолжени веродостојно и објективно да си ја вршат 

задачата, како и да пријават секаква нерегуларност при процесот на избори во секоја 

негова фаза.  

 

Член 17 

Мандатот на претседателот на Универзитетското студентско собрание трае една 

година, со право на уште еден избор. 

Доколку претседателот на УСС не ја извршува својата работа согласно статутот, 

може да бидат распишани избори за нов претседател со 2/3 гласови.  

Иницијативата за распишување нови избори ја покренуваат најмалку 10 членови 

од студентското собрание.  

За истото го информираат Генералниот секретар на УАКС. 

 

Член 18 

Претседателот на студентското собрание е должен да свика седница барем 2 пати 

во месецот.  

Секој член на студентското собрание има право да присуствува на секоја седница, 

како и да гласа за одлуките што ќе бидат точка за расправа.  

За донесување на одлука потребно е релативно мнозинство (мнозинство од 

присутни). 

Секој член има право на збор, со тоа што тоа право на збор претседателот ќе му 

го даде во текот на седницата.  

Секој претставник е должен да пријави отсуство од седница, пред истата да 

започне.  

Доколку членот на студентското собрание не покажува интерес и истиот не сака 

да учествува во работата на собранието, може да биде заменет со 2/3 мнозинство од 

страна на собранието доколку претстваниците изгласаат за негова замена.  

Доколку во случај на претставникот му е одземет мандатот, на местото на 

разрешениот член се именува претставник од истата насока кој на дента на изборите за 

членови на факултетско студентско собрание бил следен на ранг листата.  

 

3. ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА УНИВЕРЗИТЕТСКО 

СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 
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Член 19 

Функцијата на потпретседателот на Универзитетското студентското собрание е да 

преседава во отсуство на претседателот на Универзитетското студентското собрание. 

Потпретседателот е избран од страна на новиот претседател на Универзитетското 

студентско собрание.  

 

4. СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 

Член 20 

Заради заштита на правата на студентите, на Универзитетот се избира студентски 

правобранител, од студенти на Универзитетот.  

 

Член 21 

Студентскиот правобранител постапува по поднесок од страна на студент или по 

сопствена иницијатива доколку увидел дека е повредено право на студент од страна на 

органите на Универзитетот или друг член на академската заедница на Универзитетот. 

Органите на високообразовната установа се должни да постапат по укажувањата 

на студентскиот правобранител.  

 

Член 22 

Мандатот на студентскиот правобранител е 2 години, без можност за реизбор.  

 

Член 23 

Студентскиот правобранител се избира од страна на Универзитетскиот сенат, со 

мнозинство гласови на членовите на Сенатот, на предлог на Универзитетското 

студентско собрание на претходно објавен конкурс.  

Содржината, времетраењето и начинот на пријавување на конкурсот од став 2 се 

определуваат со одлуката за распишување конкурс, која ја донесува Универзитетскиот 

сенат.  

 

Член 24 

За својата работа, студентскиот правобранител поднесува годишен извештај до 

Сенатот на Универзитетот. 

 

Член 25 

Постапка за разрешување на студентскиот правобранител може да поведе 

Универзитетското студентско собрание, а одлука за разрешување донесува Сенатот на 

Универзитетот, со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 
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5. ЗАМЕНИК СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 

Член 26 

На секоја единица на Универзитетот се избира заменик на студентскиот 

правобранител, кој го избира Факултетското студентско собрание по претходно објавен 

конкурс, од студенти.  

 

Член 27 

Мандатот на заменикот на студентскиот правобранител е 2 години, без можност 

за реизбор.  

 

Член 28 

Заменикот на 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 на 

студентскиот правобранител.  

 

Член 29 

За својата работа заменикот на студентскиот правобранител поднесува годишен 

извештај до студентскиот правобранител и до наставно-научниот совет, односно 

наставничкиот совет. 

 

Член 30 

Постапка за разрешување на заменикот на студентскиот правобранител може да 

поведат членовите на Факултетското студентско собрание, студентскиот правобранител 

или 1/10 од вкупниот број студенти запишани во моментот на факултетот на кој е избран 

заменикот на студентскиот правобранител.   

 

Член 31 

За разрешување на заменикот на студентскиот правобранител одлучува 

Факултетското студентско собрание.
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 32 

 Овој статут е во согласност со статутот на Факултетите и статутот на 

Универзитетот. За се што не е уредено во овој статут важат одредбите на претходно 

споменатите статути.  

 

Член 33 

Овој Статут влегува во сила по објавувањето во јавното гласило на 

Универзитетот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во Скопје,                                                                        Универзитет Американ Колеџ Скопје  
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