Врз основа на член 10, став 2 од Правилата за избор на претседател и членови на
Факултетското студентско собрание, Изборната Комисија, го усвои следново

УПАТСТВО
за начинот на спроведување на електронските избори за претседател и
членови на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет
„Јустинијан Први” во Скопје

Поради ситуацијата со COVID-19, овогодинешните избори за претседател и
членови на ФСС на Правниот факултет „Јустинијан Први” ќе се одвиваат онлајн.
Правниот факултет како и ФСС на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје
се залагаат за спроведување на легитимен и валиден избирачки процес, со
преземање на сите неопходни мерки за тајност на гласањето.
Во продолжение на ова Упатство, детално ќе биде опишан и објаснет начинот на
спроведување на електронските избори:

1. Секој студент со право на глас ќе добие два мејла на својот официјален
студентски мејл (со екстензија @students.pf.ukim.mk).
Во едниот мејл, ќе биде прикачен линк за пристап до гласањето за претседател
на Факултетското студентско собрание, а во другиот, линк за пристап до гласањето
за членови на Факултетското студентско собрание.
Линковите кои што ќе ги добие секој студент се уникатни и истите може да се
искористат само еднаш. На сликите е преставено како ќе изгледаат тие мејлови.
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2. Со кликнување на претходно наведените линкови, на вашиот екран ќе се прикаже
слика, како подолу наведената. Во полето наведено како “Token” не треба да се
потполнува ништо. Тоа поле веќе автоматски е потполнето. Во полето каде треба
да ја решите едноставната равенка, треба да се напише нејзиното решение. Ова
поле служи чисто поради безбедносни причини и спречување на изборни
нерегуларности.

3. Следно нешто што ќе ви се појави на вашиот екран е кратко известување за
анонимноста на гласањето. Со овој дел се овозможува гласањето да е во целост
тајно и анонимно.
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4. Во едниот мејл, ќе биде прикачен линк со избирачко ливче наменето за избор на
претседател на ФСС.На избирачкото ливче ќе бидат наведени двајца кандидати.
Може да се заокружи т.е даде глас само за еден кандидат. Постои и можност да не
гласате за претседател, т.е вашето ливче за претседател да е неважечко, така што
нема да заокружите(обележите) ниту еден од понудените кандидати.

5. Во другиот мејл, ќе биде прикачен линк со избирачко ливче наменето за избор на
членови на ФСС.
Секој студент со право на глас ќе добие линк со избирачко ливче со кандидати за
членови на ФСС од соодветниот циклус/студиска година/студиска програма, на која
е запишан студентот.
За членови на ФСС, ќе се избираат претставници од следните циклуси/студиски
години/студиски програми:
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5.1. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од прв циклус,
прва година, правни студии, ќе можат да гласаат за најмногу четири (4) од
понудените кандидати за членoви. Постои и можност, да не се гласа за ниту еден
од понудените кандидати, така што нема да се заокружи (обележи) ниту една
опција. Во таков случај, избирачкото ливче ќе се смета за неважечко.
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5.2. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од прв циклус,
втора година, правни студии, ќе можат да гласаат за најмногу четири (4) од
понудените кандидати за членoви. Постои и можност, да не се гласа за ниту еден
од понудените кандидати, така што нема да се заокружи (обележи) ниту една
опција. Во таков случај, избирачкото ливче ќе се смета за неважечко.

5.3. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од прв циклус,
втора година, политички студии на македонски јазик, ќе можат да гласаат за
најмногу еден (1) од понудените кандидати за членoви. Постои и можност, да не се
гласа за ниту еден од понудените кандидати, така што нема да се заокружи
(обележи) ниту една опција. Во таков случај, избирачкото ливче ќе се смета за
неважечко.
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5.4. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од прв циклус,
втора година, политички студии на англиски јазик, ќе можат да гласаат за еден
(1) од понудените кандидати за членoви. Постои и можност, да не се гласа за ниту
еден од понудените кандидати, така што нема да се заокружи (обележи) ниту една
опција. Во таков случај, избирачкото ливче ќе се смета за неважечко.
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5.5. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од прв циклус,
трета година, правни студии, ќе можат да гласаат за најмногу осум (8) од
понудените кандидати за членoви. Постои и можност, да не се гласа за ниту еден
од понудените кандидати, така што нема да се заокружи (обележи) ниту една
опција. Во таков случај, избирачкото ливче ќе се смета за неважечко.
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5.6. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од прв циклус,
трета година, политички студии на македонски јазик, ќе можат да гласаат за
еден (1) од понудените кандидати за членoви. Постои и можност, да не се гласа за
ниту еден од понудените кандидати, така што нема да се заокружи (обележи) ниту
една опција. Во таков случај, избирачкото ливче ќе се смета за неважечко.

5.7. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од прв циклус,
трета година, политички студии на англиски јазик, ќе можат да гласаат за еден
(1) од понудените кандидати за членoви. Постои и можност, да не се гласа за ниту
еден од понудените кандидати, така што нема да се заокружи (обележи) ниту една
опција. Во таков случај, избирачкото ливче ќе се смета за неважечко.
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5.8. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од прв циклус,
трета година, студии по новинарство, ќе можат да гласаат за еден (1) од
понудените кандидати за членoви. Постои и можност, да не се гласа за ниту еден
од понудените кандидати, така што нема да се заокружи (обележи) ниту една
опција. Во таков случај, избирачкото ливче ќе се смета за неважечко.

5.9. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од прв циклус,
трета година, студии по односи со јавност, ќе можат да гласаат за еден (1) од
понудените кандидати за членoви. Постои и можност, да не се гласа за ниту еден
од понудените кандидати, така што нема да се заокружи (обележи) ниту една
опција. Во таков случај, избирачкото ливче ќе се смета за неважечко.
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5.10. За избор на кандидати за членови на ФСС, студентите од втор циклус
на студии, ќе можат да гласаат за најмногу шест (6) од понудените кандидати за
членoви. Постои и можност, да не се гласа за ниту еден од понудените кандидати,
така што нема да се заокружи (обележи) ниту една опција. Во таков случај,
избирачкото ливче ќе се смета за неважечко.
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6. По завршување на гласањата за претседател и членови на ФСС, ќе ја добиете
следната порака.

7. На крај, на вашата мејл адреса, ќе добиете уште една потврда дека вашите
гласања се успешни.

Често поставувани прашања


Дали можам да гласам за претседател на ФСС, независно од
циклусот/студиската година/студиската програма во која студирам?

-Да, секако. Независно од тоа, на кој циклус на студии/студиска година/студиска
програма студира, секој студент кој е евидентиран на избирачкиот список има право
да гласа за избор на претседател на Факултетското студентско собрание.


-

Дали можам да гласам за членови на ФСС, независно од
циклусот/студиската година/студиската програма во која студирам ?

Не! Право да гласаат за членови на ФСС за одреден циклус/студиска
година/студиска програма, имаат само оние студенти запишани на истиот
циклус/студиска година/студиска програма за која се избираат кандидатите за
членови (на пример, студентите од прв циклус, прва година, правни студии
гласаат за кандидатите за членови од прв циклус, прва година, правни студии;
студентите од втор циклус на студии гласаат за кандидатите за членови од втор
циклус на студии итн.)
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-

Доколку го отворам линкот за гласање и по грешка го исклучам, дали
можам повторно да го искористам ?

Да! Линковите за избирање на претседател и членови на ФСС ќе бидат активни,
а вие ќе можете да ја завршите започнатата постапка на гласање и доколку
поради било какви технички проблеми, вашиот линк се исклучи.


Дали можам да бидам сигурен дека моите лични податоци се
заштитени?

-Личните податоци при гласањето со сигурност се заштитени. Целиот систем на
гласање е организиран, така што сечија приватност е заштитена. Секој глас е
анонимен.


На кој мејл ќе ми биде испратен линкот за гласањето?

На денот на изборите (04 декември, 2020) пред официјалниот почеток на
гласањето, линковите за гласање ќе ви бидат испратени на вашите официјални
студентски мејлови со екстензија „@students.pf.ukim.mk”.
Доколку до сега, не сте го користеле официјалниот студентски мејл со екстензија
@students.pf.ukim.mk, пожелно е во наредните неколку денови, пред денот на
изборите, да го тестирате мејлот.
Доколку на денот на изборите, линковите за гласање не ги добиете на
вообичаеното мени за примање на мејлови (inbox), задолжително отворете ја
опцијата „Junk” каде што постои голема веројатност да ги пронајдете линковите
кои недостасуваат.
Во случај на потреба од техничка поддршка, обратете се до советникот за ИКТ
на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје, на следната мејл адреса:
ikt@pf.ukim.edu.mk
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Членови на Изборната Комисија:
1.
Д-р Александар Ристовски, вонреден професор на Правниот факултет
„Јустинијан Први” во Скопје
2.
Д-р Љупчо Стојковски, доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први” во
Скопје
3.
Ана Угрова, студентка на прв циклус студии, запишана во трета година, во
петти семестар, на студиската програма – правни студии
4.
Сара Марковска, студентка на прв циклус на студии, запишана во трета
година, во петти семестар, на студиската програма – правни студии
5.
Ива Наскова, студентка на прв циклус студии, запишана во втора година, во
трет семестар, на студиската програма – политички студии на англиски јазик
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