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Вовед 
 
Студентското организирање, како што наведуваат Ангелова и 

Панев (2020), претставува начин и модел на којшто студентите 
учествуваат во управувањето и одлучувањето на универзитетите. 
Условите и степенот на којшто еден универзитет ќе овозможи 
учество на студентите во управувањето и донесувањето на одлуки е 
показател за демократскиот капацитет на универзитетот и 
вреднувањето на гласот на студентите. Така, ова истражување има 
за цел да ја истражи работата на студентските собранија и 
студентското организирање на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
по нивното оформување со новиот Закон за високо образование, 
објавен во Службен весник на Република Македонија бр.82/2018 
година.  

 
Како што ќе биде детално објаснето во следните делови од 

истражувањето, оваа анализа за студентските претставништва е 
значајна затоа што за прв пат, по повеќе од 15 години, изборите за 
претседател се сметаат за легитимни. Поточно, без контроверзии, 
обесправување на гласачите, без директно влијание на политички 
партии врз изборите и без физички пресметки и насилство. Како што 
покажуваат и други истражувања и вестите од тоа време (Aлексоски, 
Божовиќ, Галевски, Живковиќ и Мирчевска, 2014; А1, 2007; Канал 5, 
2007) работата на Студентскиот парламент на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ била нетранспарентна, особено во делот на 
финансиите, и преполна со непотизам и корупција, како и склоност 
кон манипулација со тоа што изборите ретко биле навремено 
најавувани или одржувани во периоди кога би имало најголема 
гласачка излезност. 
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Значајно е да се напоменат и промените што настанаа со 
донесувањето на новиот ЗВО во рамки на студентското 
претставништво. Сега, секој факултет индивидуално еднаш годишно 
одржува непосредни, анонимни и демократски избори за нови 
студенти претставници. Секој студент кој е запишан на факултетот 
во тековната академска година има и право на глас во изборите. За 
кандидатура, единствен критериум е само кандидатот да е запишан 
во тековната академска година. Ова е битен факт, затоа што за време 
на работата на СПУКМ критериум беше да се соберат 3.000 потписи 
од студенти кои ја поддржуваат кандидатурата на еден претставник 
(Aлексоски, Божовиќ, Галевски, Живковиќ и Мирчевска, 2014) и, како 
што наведуваат авторите, „претставува арбитрарна и нереално 
поставена бројка и служи за ограничување на пристапот до 
пасивното избирачко право на студентот и намалување на 
конкуренцијата.“  

 
Понатаму, мандатот на претставниците на студентските 

собранија е една година, со право на уште еден реизбор. Изборите 
за претставници на ФСС ги распишува деканот на факултетот, 30 
дена пред нивното одржување. За тоа се формира посебна изборна 
комисија, каде членуваат и професори од факултетот, но студентите 
имаат мнозинство. Универзитетското студентско собрание е тело 
на универзитетот каде членуваат претставници од тој универзитет. 
Претставниците на УСС го сочинуваат двајца делегати од сите 
факултетски собранија. А претседателот на УСС се бира со гласање 
во самото собрание. 

 
Од ова истражување има неколку придобивки. Прво, затоа што 7 

години по објавувањето на гореспоменатото истражување на 
Aлексоски, Божовиќ, Галевски, Живковиќ и Мирчевска се прави 
систематизирано прикажување на актуелната состојба во 
студентското претставување на најголемиот универзитет во 
Северна Македонија. Второ, се прикажуваат генералните импресии 
на студентите за работата на собранијата, но и искуствата на 
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студентите претставници. И последно, ќе бидат дадени конкретни 
препораки што ќе бидат примарно наменети кон одговорните 
институции како Министерството за образование и наука, 
Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, но и за самите 
студенти, идните генерации на студентски претставници, како и за 
граѓанските организации кој имаат за цел да промовираат 
студентски и младински политики. 

 
Преку анализа на досегашните активности и дејствувања ќе се 

разгледаат активностите кои можеле да ги остварат студентските 
собранија, разликите од претходните студентски претставништва, 
влијанието на пандемијата со Ковид-19  врз нивната работа, како и 
перцепцијата на студентите за работата на нивните претставнички 
тела.  

Листа на акроними 

ЗВО Закон за високо образование 

УСС Универзитетско студентско собрание 

ФСС Факултетско студентско собрание 

УКИМ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 

УКЛО Универзитет „Св. Климент Охридски“ 

УГД Универзитет „Гоце Делчев“ 

УМТ Универзитет „Мајка Тереза“ 

МОФ Младински образовен форум 

СПУКМ Студентски парламент на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

НСУ Национална студентска унија 

ИИКСА Информативни, информатички, културни и спортски активности 

ЕСУ Европска студентска унија 
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Историски контекст 
 
Како што веќе беше наведено, примарната цел на претстојното 

истражување e да ја истражи работата на студентските собранија на 
Универзитетот „Кирил и Методиј“ како најголем универзитет во 
Република Северна Македонија. Но, нивната работа не може да се 
анализира без да се разгледа историскиот контекст на студентските 
претставнички тела што им претходеле. Претходните модели на 
студентско организирање, формални и неформални, имаат директен 
удел на тоа како во моментов, според последниот Закон за високо 
образование од 2018 година, студентското учество е регулирано и 
формирано. Во претходна анализа на Младинскиот образовен форум 
(МОФ) за студентското организирање и учество во Македонија 
(Aлексоски, Божовиќ, Галевски, Живковиќ и Мирчевска, 2014) 
детално се разгледувани политиките, практиките на студентските 
претставништва и покрај другите универзитети во Македонија, 
направен е длабински преглед за работата на Сојузот на студенти 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Студентскиот парламент 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.  

 
Со цел да може да се донесе некаков заклучок за сегашната 

работа на студентските собранија, мора прво да се оформи 
референтна рамка преку која ќе може да се направи директна или 
индиректна споредба со работата на претходните студентски 
претставништва. Првото претставничко тело е Сојузот на студенти 
при Универзитетот во Скопје, основан во 1949 година, додека, пак, во 
1991 година оваа организација се преименува во Сојуз на студенти 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.  

 
Понатаму, во 2008 година има повторна промена на името во 

Студентски парламент при УКИМ и така продолжува сè до 
донесувањето на новиот ЗВО во 2018 година каде се уважуваат 
студентските собранија на универзитетско и факултетско ниво 
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(односно Универзитетско студентско собрание и Факултетско 
студентско собрание соодветно). Во моментов УСС претставува 
највисоко студентско претставничко тело кое дејствува во рамките 
на УКИМ и преку кое може да се креираат студентските политики.  

 
Важноста на тоа како денес зборуваме и го дефинираме 

студентското организирање е резултат на турбулентниот развој на 
претставништвата низ минатото, прикажан преку различни 
студентски иницијативи, протести и пленуми. Освен називот на 
студентското тело, се менува и степенот на студентското учество и 
ингеренциите. Прва клучна разлика е тоа што СПУКМ, како 
претставничко тело на студентите, се водеше како невладина 
организација. Со тоа де факто беше оградено од каков било надзор 
или обид за наметнување контрола од УКИМ, како што пишуваат 
Aлексоски, Божовиќ, Галевски, Живковиќ и Мирчевска (2014): 
„Најголемата забелешка во врска со правните акти на СПУКМ е дека 
тие не предвидуваат обврска за објавување на финансиските 
планови и извештаи. Проблематично е што ни Законот за високо 
образование, ни Статутот на УКИМ не промовираат вакви одредби.“ 
Сега, УСС се води како огранок/тело во рамки на Универзитетот, со 
што самиот универзитет има целосен преглед врз начин на 
управување и користењето на финансиите (според ЗВО, член 35, 
2018), но и обврска редовно да спроведува демократски избори. 

 
Втора клучна разлика е фактот што СПУКМ се водеше како 

невладина, т.е. граѓанска организација и беше подложна на 
политички притисок (Здравковска, Д. и Барлаковски, П., 2016). Сега, 
како огранок на Универзитетот и индивидуалните факултети, на 
студентските собранија им се гарантира автономија од такви 
влијанија. „Во 2007 година, медиумите [A1, 2007] објавуваат полнење 
на кутии, еден студент гласал за уште пет негови колеги, лобирање 
и притисоци за глас повеќе за еден од кандидатите – со пораки преку 
мобилен или лепење плакати на избирачките места, прекинато е 
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гласањето на дел од факултетите“, (Aлексоски, Божовиќ, Галевски, 
Живковиќ и Мирчевска, 2014). 

 
Последната разлика лежи во начинот на регулирање и 

надгледување на изборите. За време на изборниот процес за 
Студентскиот парламент, изборната комисија беше составена токму 
од членови на СПУКМ. Сега, според член 65 од статутот на УКИМ, 
деканот именува изборна комисија која ќе ги спроведе изборите за 
членови на Факултетското студентско собрание. Во изборната 
комисија членуваат двајца наставници, односно соработници и 
тројца студенти. Со тоа се гарантира дека не може да се наметне 
влијанието на факултетот преку професорите. Оваа ставка е 
особено важна затоа што изборите за претседател на СПУКМ 
отсекогаш биле контроверзни и исполнети со нерегуларности. Како 
што наведуваат Aлексоски, Божовиќ, Галевски, Живковиќ и 
Мирчевска (2014), „Податоци за истите се обезбедуваат само преку 
објавите во медиумите, затоа што СПУКМ, т.е. Изборната комисија на 
Универзитетот досега официјално нема објавено ниту еден 
записник, ниту извештај за текот на изборите на матичните 
факултети“. Тие наведуваат дека во 2002 година, полицијата привела 
неколку лица кои се обиделе да ги скршат гласачките кутии во 
просториите на СПУКМ (тогашниот ССУКМ), се губеле неколку 
гласачки кутии, биле упатувани закани по живот доколку не објавеле 
победа за одреден кандидат. Не е ни чудно што таа година изборите 
за претседател ги прогласиле за неважечки на осум факултети. Како 
што забележале медиумите, еден од кандидатите го фалсификувал 
печатот на матичниот факултет како поддршка за својата 
кандидатура, но сепак кандидатот не бил дисквалификуван (Љ. Г., 
2004). Од горенаведеното може да се воочи дека разликата меѓу 
претходниот и сегашниот модел на студентско организирање е на 
системски начин обезбеден, односно осигуран. Како резултат на 
член 65 од Статутот на УКИМ, изборите за студентските собранија 
во 2019/2020  немаше поголеми и контроверзни проблеми во 
минатото.  
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Понатаму, Aлексоски, Божовиќ, Галевски, Живковиќ и Мирчевска 

(2014) документираат за нетранспарентноста на работата на 
СПУКМ, како од организациски така и од финансиски аспект:  

 
„Ниту еден од студентските парламенти на факултетите во 

Македонија нема објавено свој Статут, како највисок акт на едно 
здружение/организација, нити пак правни документи од друг тип. Со 
ова, регистрираните студентски парламенти го прекршуваат 
Законот за здруженија и фондации, во делот јавно објавување на 
Статутот на организацијата. Уште повеќе, овие тела не ги објавуваат 
своите документи од областа на финансиите, па нејасно е на кој 
начин се финансираат.“ 

 
Генерално, студентите не биле запознаени кои се нивните 

претставници во студентските тела, нити пак кои студенти ги 
претставуваат во универзитетските и факултетските тела и органи. 
„На само две недели пред студентските избори на Универзитетот 
’Кирил и Методиј‘ има само искинати плакати од некои минати години 
и студенти коишто ниту знаат кога се гласа, ниту кои се кандидати за 
претседател на Студентскиот сојуз на овие избори“, (Канал 5, 2007). 

 
Дополнително, бидејќи немало воспоставен систем за 

надгледување на изборите за да се гарантира демократскиот 
процес, се овозможувал простор за недоследности и злоупотреба: 

 
„Иако кај дел од студентските парламенти веќе постојат изборни 

комисии кои се одговорни за одржување на редот за време на 
изборите, се забележува дека овие тела не ја работат својата работа 
доследно. Ова е поттикнато и од фактот дека овие комисии се 
креираат од пратениците од СП на Универзитетот, и во нив 
членуваат пратеници од ова собрание. Така, многу лесно може да се 
создаде неефикасно тело кое нема да биде независно и имуно на 
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влијанија од кандидатите за пратеници или претседатели“, 
Aлексоски, Божовиќ, Галевски, Живковиќ и Мирчевска (2014). 

 
Се разбира, затоа што ова истражување е спроведено во 2014 

година, не го опфаќа периодот на студентските пленуми (Шашевски, 
2015), студентските протести (Marusic, 2014), автономната зона 
(Marusic, 2015), како и насилството врз студентите што ги оспоруваа 
последните изборите за претседател на СПУКМ (Блажевска, 2016а; 
А1он, 2016; СДК, 2016). За сите овие настани може индивидуално да 
се направат посебни осврти за нивното општествено влијание, но 
тоа не е целта на ова конкретно истражување. Претходно 
споменатите протести беа своевидно противење на -Предлог-
законот за високо образование, кој имаше за цел да наметне 
екстерно тестирање и низ самата процедура на тестирање да ја 
наруши автономијата на универзитетите. Младинската исклученост, 
апатија и незадоволство воедно се и резултат на недостатокот на 
системски понудени модалитети за студентско учество и доведува 
до нивна злоупотреба. Понатаму, битни се два податока: прво, 
според Статутот на СПУКМ, мандатот на претседателот и членовите 
траел 2 години. Тоа значи дека од изборите спроведени во јуни 2016 
година,  мандатот им траел до јуни 2018 година. Следствено, во 
периодот од донесувањето на новиот ЗВО на 8 мај 2018 година до 
оформувањето на факултетските собранија, ноември и декември 
2019 година, во Универзитетскиот сенат учествувале или студентски 
претставници чии мандати биле истечени, или студентски 
претставници избрани на нелегитимни избори. 

  
Втор битен факт е дека Универзитетскиот сенат продолжи со 

постапката за избор на нов ректор (Блажевска, 2016б) и 
натамошната работа со образложение дека веродостојноста на 
студентските претставници треба да ја проценат Комисијата за 
верификација и стручните служби на Универзитетот. Ова е значајно 
затоа што го доведува во прашање легитимитетот на гласовите на 
студентите делегати кои биле дел од наставно-научниот совети во 
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Универзитетскиот сенат во периодот додека не се спроведоа 
изборите за студентските собранија, односно кон крајот на 2019 
година.  

 
Клучен момент во овој историски преглед е донесувањето на 

новиот Закон за високо образование, кој стапува на сила на 8 мај 2018 
година (Службен весник на Република Македонија, бр. 82/2018 
година). Со овој Закон се менува и начинот на студентското 
организирање и претставува највисок правен акт со кој се регулира 
тоа. Но, важен е хронолошкиот тек на настаните што случуваат по 
донесувањето на ЗВО: 

 
● Статутот на УКИМ се донесува на 28 јуни 2019 година 

(Универзитетски гласник, број 425, 28.06.2019); 
● Изборите за студентски претставници на УКИМ прв пат се 

одржуваат на крајот од 2019 година (Манасиева, 2019);  
● На 7 февруари 2020 година, на конститутивната седница на 

Студентското собрание во Ректоратот на УКИМ се донесува 
одлуката за спроведување на избори за нов претседател 
(Ѓорѓијевска, 2020) и дури на 12 февруари се одржуваат 
студентските избори (Кузманоска, 2020), со што конечниот 
избор се донесува на 13 февруари (Е.П., 2020). 

 
Според горенаведените датуми, Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ го оформува својот статут 416 дена, а ги организира првите 
избори на студентски претставници 516 дена по стапувањето во сила 
на новиот ЗВО. Согласно член 222 од новиот ЗВО, кој гласи „во рок од 
6 месеци од денот на стапување во сила на овој закон се 
спроведуваат избори за претставници во студентските собранија и 
претседатели на студентските собранија“, УКИМ директно 
прекршува одредба од Законот. Со овој прекршок, директно се става 
под прашање подготвеноста на ректорот навремено да предложи 
статут на универзитетот што: примарно, е во согласност со новиот 
ЗВО; секундарно, статут што ќе го поддржат, односно ќе го одобрат 
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универзитетските сенатори преку гласање. Следствено, ова ја 
одразува и заинтересираноста на Универзитетот да ги исполни 
своите обврски за организирање на демократски и транспарентни 
избори за да може да се состават нови студентски претставнички 
тела кои ќе имаат легитимен удел во донесувањето одлуки на 
највисоко универзитетско ниво. 

 
Со веќе добиените резултати од студентските избори се 

отпочнува формирањето на студентските собранија. Она што ќе се 
испречи како нов предизвик, по долгогодишна борба за соодветно 
студентско претставништво, е глобалната пандемија. Последен 
битен датум е 11 март 2020, односно денот кога Светската 
здравствена организација официјално го прогласува ширењето на 
вирусот Ковид-19 во пандемија; неполн месец од официјалното 
започнување со работата на УСС, односно два месеца за ФСС. 
Активностите на ФСС, како и предавањата се одржуваат виртуелно, 
а со тоа се отежнува динамиката која е потребна да се постави од 
почеток формирањето на собранијата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Анализа на работата на студентските собранија при УКИМ 
 

15 

Методологија 
 
Податоците со кои располага ова истражување се однесуваат до 

ноември 2020 година, односно една година по официјалното 
составување на првото универзитетско и факултетските собранија 
на УКИМ по воспоставувањето на новиот модел на организирање. Со 
цел да се добие увид како од самите студенти така и од студентски 
собранија, ова истражување користи квалитативни и квантитативни 
методи, односно различни техники на прибирање податоци.  

 
Прв метод на прибирање информации е онлајн анкета. 

Спроведената анкета овозможи  увид за перцепцијата на студентите 
на УКИМ за работата на УСС и матичните ФСС. Анкетата се 
спроведуваше онлајн, со алатката Google Sheets во периодот од 
20.10.2020 до 8.11.2020. Одговарањето на анкетата беше анонимно, а 
беа собрани демографски податоци за пол, возраст, етничка 
припадност, факултет на студирање и на која година од студиите се 
испитаниците. Примерокот беше пригоден, а студентите беа 
поканети да учествуваат во истражувањето со споделување на 
анкетата на веќе постојните листи со е-пошта и со споделување на 
анкетата на социјалните мрежи (како на фејсбук-страницата на МОФ 
така и на страницата на УСС). Вкупниот број на испитаници што ја 
пополнија анкетата изнесува 778, што изнесува 3,23 % од вкупниот 
број на запишани студенти во учебната 2019/2020 година (Државен 
завод за статистика, бр. 2.1.20.26, 06.07.2020).  
 
Податоците се анализираа во Microsoft Excel. Имаше вкупно 14 
прашања, и беа групирани според теми: 
 

● Запознаеност на студентите со студентските 
претставници; 

● Активностите на УСС/ФСС; 
● Задоволство од работата и транспарентноста на УСС/ФСС; 
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Фотографија 1.  Darmon Richter 
 
 

● Што мислат студентите – со кои проблеми се соочуваат 
нивните претставници.  

 
Понатаму, беа испратени и прашалници до самите студентски 

собранија каде што се доби увид за нивната работа, како тие ја 
перципираат работата на своите собранија, каква им била 
соработката со факултетските управи, како и можност да споделат 
информација со кои главни предизвици се соочуваат. На крај, беше 
спроведено и полуструктурирано интервју со претседателот на 
Универзитетското студентско собрание, Борјан Ефтимов.  

 
 
 
 

http://www.darmonrichter.com/
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Анкета спроведена на студентите на УКИМ 
 

Демографски податоци 
 
Ова се карактеристиките на студентите кои одговорија на 

анкетата: според пол, 62,5 % од анкетираните студенти се жени, 30,5 
% мажи, а останатите одбија да се идентификуваат. Просечна 
возраст на анкетираните студенти изнесува 21,5 години, а трите 
групи  кои најмногу ја пополнија анкетата беа на возраст: 21 година 
(26,1 %), 20 години (24 %) и 22 години (17,9 %). Според етничка 
припадност, 87,5 % од анкетираните студени се од македонска 
етничка припадност, 6 % од албанска етничка припадност, а од 
останатите етнички групи не повеќе од 1 %. Од вкупно 23 факултети 
при УКИМ, од 22 факултети одговорија на анкетата, а само од 
студентите на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура 
и екоинженеринг немаше одговор. Најбројни беа од Медицинскиот 
факултет (21 %), Факултетот за информатички технологии и 
компјутерско инженерство (16,3 %) и од Правниот факултет (15,7 %).  

 
Податоците од анкетата покажува дека почнала да се менува 

генералната перцепција на студентите за работата на студентските 
претставнички тела. Имено, во претходни анкети (МОФ, 2012; 
Живковиќ, 2014; според Aлексоски, Божовиќ, Галевски, Живковиќ и 
Мирчевска, 2014) се покажало дека од 80 до 90 % од анкетираните 
студенти не го знаат името на претседателот на СПУКМ (сега УСС), 
како и имињата на претседателите на факултетските парламенти 
(сега ФСС). Во оваа анкета бројката се намали, односно 63,6 % од 
студентите се изјаснија дека не го знаат името на актуелниот 
претседател на УСС, а 49,7 % од испитаниците не знаат како им се 
вика претседателот/претседателката на матичното факултетско 
студентско собрание. Иако е зголемен бројот на студенти кои се 
запознаени со студентските претставници на матичните собранија и 
на универзитетското собрание, податоците покажуваат дека сè 
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уште постои незаинтересираност на студентите кои студенти ги 
раководат собранијата. Ова е показател дека треба да се изнајдат 
механизми преку кои ќе се зголеми заинтересираноста на 
студентите за работата како на УСС така и на ФСС, и придобивките 
кои ќе ги добијат самите студенти од квалитетно функционирање на 
собранијата.   
 
 
 
 

Дали знаете кој е моменталниот претседател/ка на 
Универзитетското Студентско Собрание? 

 

 
Графички приказ 1 
 
 
 
 

 
 
 

36.4%

63.6% ДА

НЕ
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 Дали знаете кој е моменталниот претседател/ка на Вашето 

матично Факултетско студентско собрание? 
 

 
Графички приказ 2 
 
 

А. Информираност за работата и активностите на студентските 
собранија 

 
Мал дел од студентите сметаат дека се информирани за 

работата на УСС, поточно 12,2 % од студентите се целосно 
запознаени со активностите на УСС, 34,6 % од студентите се 
делумно запознаени, а 31,9 % се малку запознаени.  

 
 
  
 
 

 

49.7%

50.3%

ДА

НЕ
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 До кој степен сте запознаени со работата и активностите на 

Универзитетското Студентско Собрание? 
 

 
Графички приказ 3 
 
 
За разлика од Универзитетското собрание, студентите се 

поинформирани за активностите на матичните студентски собранија 
– 20,4 % се изјаснија дека целосно се запознаени со работата на 
ФСС, 33,5 % делумно и 23,9 % од испитаниците се малку 
информирани. 

 
 
 

 
 
 
 
 

31.9%

11.2%34.6%

22.4%

Малку сум 
запознаен/а

Целосно сум 
запознаен/а

Делумно сум 
запознаен/а

Воопшто не сум 
запознаен/а
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До кој степен сте запознаени со работата на Вашето матично 
Факултетско студентско собрание? 

 

 
Графички приказ 4 
 
 
 

б. Задоволство од работата на студентските собранија 
 
На скала од 1 (многу незадоволен/на) до 5 (многу задоволен/на), 

повеќето студенти се изјаснија дека се индиферентни од 
досегашната работа на Универзитетското студентско собрание – 
41,9 % се ниту задоволни ниту незадоволни, 32 % се генерално 
задоволни, а 26,1 % се генерално незадоволни. 

 
 
 

23.9%

20.4%
33.5%

22.1%

Малку сум 
запознаен/а

Целосно сум 
запознаен/а

Делумно сум 
запознаен/а

Воопшто не сум 
запознаен/а
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Колку сте задоволни од досегашната работа на Универзитетското 

студентско собрание? 
 

 
Графички приказ 5 
 

 
Поинакви се мислењата на студентите за работата на нивните 

матични собранија, т.е. има помала индиферентност – 27,5 % се ниту 
задоволни ниту незадоволни, 35,8 % се изјаснија дека се генерално 
задоволни, а 36,6 % се генерално незадоволни. Најзадоволни од 
работата на своето ФСС се студентите од Факултетот за 
ветеринарна медицина (N = 9, M = 4,55), Факултетот за природно-
математички науки (N = 71, M = 3,56) и Факултетот за ликовни 
уметности (N = 5, M = 3,4), а најмалку задоволни се од Факултетот за 
физичко образование, спорт и здравје (N = 1, M = 1), Факултетот за 
информатички науки и компјутерско инженерство (N = 127, M = 2,08) 
и од Машинскиот факултет (N = 6, M = 2,17).  

6.7%

14.1%

11.7%

25.3%
Многу задоволен/на

Незадоволен/на

Многу 
незадоволен/на
Задоволен/на
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Колку сте задоволни од досегашната работа на Вашето матично 
Факултетско студентско собрание? 

 

 
Графички приказ 6 
 
 
 

в. Перцепција за транспарентност на студентските собранија 
 

На прашањето „Колкава беше транспарентноста за 
активностите, проектите и информациите на студентските 
собранија“, перцепцијата на мнозинството на студенти е позитивна. 
На скала од 1 (целосно нетранспарентни) до 5 (целосно 
транспарентни), 45,3 % од студентите ја оценија работата на УСС 
позитивно (оценка 4 и 5), а 25,5 % негативно (оценка 1 и 2), со 
просечна оценка од 3,01.  

 
 

 

9.6%

18.1%

18.5%
26.2%

27.5%

Многу задоволен/на

Незадоволен/на

Многу незадоволен/на

Задоволен/на

Ниту задоволен/на, 
ниту незадоволен/на
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Според Вас, колкава беше транспарентноста за активностите, 
проектите и информациите на  

Универзитетското студентско собрание? 
 

 
Графички приказ 7 

 
 

Слична е перцепцијата и за факултетските студентски 
собранија. Односно, 44,9 % од студентите ја оценија позитивно 
транспарентноста на ФСС (оценка 4 и 5), а 32,5 % од нив негативно 
(оценка 1 и 2), со просечна оценка од 2,9. Во контекст на 
факултетските студентски собранија, негативната перцепција е 
поголема од онаа за активности на УСС. Како најтранспарентни, 
студентите ги оценија ФСС на Факултетот за ветеринарна медицина 
(N = 9, M = 5), на Фармацевтскиот факултет (N = 37, M = 3,81) и на 
Технолошко-металуршкиот факултет (N = 17, M = 3,65), а како 
најмалку транспарентни факултетски студентски собранија на 
Факултетот за физичко образование, спорт и здравје (N = 1, M = 1), на 
Машинскиот факултет (N = 6, M = 2,00) и на Факултетот за 
информатички науки и компјутерско инженерство (N = 127, M = 2,24).  

15.3%

12.5%

13.0%
31.0%

28.3%

Целосно 
транспарентни
Делумно 
нетранспарентни
Целосно 
нетранспарентни
Делумно 
транспарентни
Ниту транспарентни, 
ниту нетранспарентни
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Според Вас, колкава беше транспарентноста за активностите, 

проектите и информациите на  
Вашето матично Факултетско студентско собрание? 

 

 
Графички приказ 8 

 
 
 
г. Перцепција за најголемите проблеми со кои се соочуваат 
матичните факултетски студентски собранија 
 

На прашањето „Што мислите дека се најголемите проблеми со 
кои се соочуваат Вашето матично Факултетското студентско 
собрание“, беа понудени 11 одговори кои беа оформени врз основа 
на претходните коментари и критики упатени кон претходните 
студентски претставништва. Поточно, тие се однесуваа на 
нетранспарентноста на донесувањето одлуки и финансии, 
непостоењето на механизам или платформа каде студентите ќе 
можат да ги споделат своите барања, како и централизирана 

18.4%

14.0%

18.5%

26.5%

22.6%

Целосно 
транспарентни
Делумно 
нетранспарентни
Целосно 
нетранспарентни
Делумно 
транспарентни
Ниту транспарентни, 
ниту нетранспарентни
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платформа каде ажурно ќе се споделуваат битни информации кои се 
од интерес на студентите. Процентуална застапеност изнесува:  

 
 

Според Вас, кои се најголемите проблеми со кои се соочува 
Универзитетското студентско собрание? 

 

Графички приказ 9 
 
 

д. Перцепција за најголемите проблеми со кои се соочува 
Универзитетското студентско собрание 

 

19.50%

37.40%

16.50%

42.20%

23%

31.20%

31.20%

37.10%

41.10%

35.20%

30.60%

Н Е М А А  П Р О С Т О Р И И  О Д  К А Д Е  Ќ Е  
М О Ж Е  Д А  Р А Б О Т И  С О Б Р А Н И Е Т О

Н Е И С К У С Е Н  К А Д А Р  И  Ч Л Е Н О В И

М А Л  Б Р О Ј  Н А  Ч Л Е Н О В И

Н Е Д О В О Л Н И  Ф И Н А Н С И С К И  
С Р Е Д С Т В А

Н Е Д О С Т А Т О К  О Д  Т Е Х Н И Ч К А  О П Р Е М А

Н Е Д Е Ф И Н И Р А Н И  У Л О Г И  Н А  
Ч Л Е Н О В И Т Е  В О  С О Б Р А Н И Е Т О

Н Е Ј А С Н О  П О С Т А В Е Н И  И Л И  
Н Е М Е Р Л И В И  Ц Е Л И  З А  П Р О Е К Т И Т Е  И  …

Н Е Ј А С Н И  Н А С О К И  О Д  
Д Е К А Н А Т О Т / Р Е К Т О Р А Т О Т

Н Е Ј А С Н И  Н А С О К И  О Д  М О Н

Н Е С О О Д В Е Т Н О  С Т Р А Т Е Ш К О  
П Л А Н И Р А Њ Е  З А  И З В Р Ш У В А Њ Е  Н А  …

Н Е С О О Д В Е Т Н О  И М П Л Е М Е Н Т И Р А Њ Е  
Н А  А К Т И В Н О С Т И
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Исто како во случајот и на факултетските студентски собранија, 
беа понудени истите 11 одговори и процентуалната застапеност 
графикот изнесува: 

 
 
Според Вас, кои се најголемите проблеми со кои се соочува 

Универзитетското студентско собрание? 

 
Графички приказ 10 

 
 
ѓ.  Области во кои може да се подобри работата на студентските 
собранија 

22.40%

43.60%

22.90%

38.80%

24%

38.80%

37.00%

38.20%

30.30%

39.70%

34.10%

Н Е М А А  П Р О С Т О Р И И  О Д  К А Д Е  Ќ Е  
М О Ж Е  Д А  Р А Б О Т И  С О Б Р А Н И Е Т О

Н Е И С К У С Е Н  К А Д А Р  И  Ч Л Е Н О В И

М А Л  Б Р О Ј  Н А  Ч Л Е Н О В И

Н Е Д О В О Л Н И  Ф И Н А Н С И С К И  
С Р Е Д С Т В А

Н Е Д О С Т А Т О К  О Д  Т Е Х Н И Ч К А  О П Р Е М А

Н Е Д Е Ф И Н И Р А Н И  У Л О Г И  Н А  
Ч Л Е Н О В И Т Е  В О  С О Б Р А Н И Е Т О

Н Е Ј А С Н О  П О С Т А В Е Н И  И Л И  
Н Е М Е Р Л И В И  Ц Е Л И  З А  П Р О Е К Т И Т Е  И  …

Н Е Ј А С Н И  Н А С О К И  О Д  
Д Е К А Н А Т О Т / Р Е К Т О Р А Т О Т

Н Е Ј А С Н И  Н А С О К И  О Д  М О Н

Н Е С О О Д В Е Т Н О  С Т Р А Т Е Ш К О  
П Л А Н И Р А Њ Е  З А  И З В Р Ш У В А Њ Е  Н А  …

Н Е С О О Д В Е Т Н О  И М П Л Е М Е Н Т И Р А Њ Е  
Н А  А К Т И В Н О С Т И
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И во двата случаи беа понудени 8 области во кои УСС и за ФСС 

можат да ја подобрат својата работа.  
 
Како две најбитни области, и за универзитетското и за матичните 

собранија, студентите сметаат дека се потребни „Поголемо 
застапување на студентските права и студентскиот стандард“ и 
„Одржување на јавни форуми или друг достапен механизам каде 
студентите ќе може да ги споделат своите мислења, барања и 
поплаки“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фотографија 2.  УКИМ  
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Според Вас, во кои области може да се подобри работата на 

Универзитетското студентско собрание? 
 

Графички приказ 11 
 
 
 
 
 

71.30%

44.60%

33.50%

46.10%

59.60%

38.90%

56.60%

40.70%

ПОГОЛЕМО ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА 
СТУДЕНТСКИТЕ ПРАВА И 

СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

ДА БИДАТ ПОТРАНСПАРЕНТНИ ВО 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА 

АКТИВНОСТИТЕ/ФУНКЦИОНИРАЊЕТО

ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА 
ФИНАНСИИТЕ

ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО 
ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ФОРУМИ ИЛИ 
ДРУГ ДОСТАПЕН МЕХАНИЗАМ КАДЕ 

СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖЕ ДА ГИ …

ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ 
ПОВЕЌЕ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТИ КАКО 

СПОРТОТ, КУЛТУРНО-СОЦИЈАЛНИ …

АКТИВНА И АЖУРИРАНА ВЕБ-СТРАНА

ПОДОСТАПЕН КОНТАКТ ДО УПРАВАТА НА 
УСС
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Според Вас, во кои области може да се подобри работата на 
Универзитетското студентско собрание? 

 

Графички приказ 12 
 
 
 
 
 

69.40%

53.10%

35.50%

48.80%

56.90%

41.10%

48.80%

40.90%

ПОГОЛЕМО ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА 
СТУДЕНТСКИТЕ ПРАВА И 

СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

ДА БИДАТ ПОТРАНСПАРЕНТНИ ВО 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА 

АКТИВНОСТИТЕ/ФУНКЦИОНИРАЊЕТО

ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА 
ФИНАНСИИТЕ

ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО 
ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ФОРУМИ ИЛИ 
ДРУГ ДОСТАПЕН МЕХАНИЗАМ КАДЕ 

СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖЕ ДА ГИ …

ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ 
ПОВЕЌЕ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТИ КАКО 

СПОРТОТ, КУЛТУРНО-СОЦИЈАЛНИ …

АКТИВНА И АЖУРИРАНА ВЕБ-СТРАНА

ПОДОСТАПЕН КОНТАКТ ДО УПРАВАТА НА 
УСС
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е. Резиме на податоците 

 
Како што може да се утврди од одговорите, студентите покажaa 

поголема информираност кои им се студентите претставници, 
особено кога се работи за претставниците од матичните факултети. 
Генерално се слични и нивоата на задоволство од работата на 
студентските собранија, но кога станува збор за работата на УСС, 
бројот на испитаници кои се задоволни е приближно ист со бројот на 
испитаници кои не се задоволни.  

Кога станува збор за транспарентноста, што беше еден од 
најкритикуваните аспекти на работата на претходните студентски 
претставништва, и во случаите на факултетските собранија и за 
универзитетското перцепцијата на студентите е генерално повеќе 
позитивна отколку негативна. Овој аспект е исклучително значаен за 
новоформираните собранија, бидејќи во минатото најголемиот 
проблем во однос на функционирањето на студентските здруженија 
беше тоа што не се транспарентни за финансиите и начинот на 
избирање на претставници (Aлексоски, Божовиќ, Галевски, 
Живковиќ и Мирчевска, 2014). Дополнително, ова е позитивна 
тенденција бидејќи укажува и на свесноста на студентите за 
значењето на транспарентните процеси во студентското 
претставништво. 

 
Податоците покажуваат дека студентите бараат дополнителни 

механизми од веќе постојните за изразување на своите ставови и 
мислења. Потребата од застапување на студентските права и 
барање нови форми на комуникација, укажува и на подготвеност од 
страна на студентите поактивно да учествуваат во процесите не 
само на формално ниво, туку и преку разменување на информации со 
нивните претставници. 
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Според студентите, на прашањата што мислат дека се 
најголемите проблеми со кои се соочуваат студентските собранија, 
два одговори ги дефинираа и за УСС и за ФСС. Односно, студентите 
сметаат дека недоволните финансиски средства и неискусниот 
кадар и членовите на собранијата се најголемиот проблем. 
Студентската свесност за финансиските средства кои се 
издвојуваат за студентските активности, укажува на свесност за 
системските проблеми со кои се соочува Универзитетот. А други 
присутни проблеми студентите сметаат дека се: за УСС ги издвоија 
„Нејасни насоки од Министерството за образование и наука“ и 
„Нејасни дирекции од ректорската управа“. Треба да се истакне дека 
зад овој исказ лежи фактот што има недостиг од 
меѓуинституционална поддршка и комуникација со УСС од страна на 
ректоратот и МОН. Ова може да се увиди во другиот дел од 
истражувањето, односно од интервјуто со Борјан Ефтимов, како и во 
контроверзниот избор на студент во Националниот совет за високо 
образование (Слободна ТВ, 2020).  

 
Дополнително, тоа што нема координација меѓу универзитетите 

и МОН укажува на повеќедецениски проблем во кој МОН не смета 
дека е приоритетно вклучувањето на студентите и младите во 
донесувањето одлуки. Најрелевантен пример е фактот што самите 
универзитетски собранија од УКИМ, УКЛО, УГД и УМТ ја креираа 
„Декларацијата за млади, образование и иднина“ (Фазлији, 2020) во 
која „се претставени барања за реформи за поквалитетно 
образование, инвестиции во науката и образовната инфраструктура, 
повисок студентски стандард и вклучување на младите во 
креирањето на образовните политики“, (Мета.мк, 2020). А, 
податоците од анкетата покажуваат дека студентите се свесни за 
тоа дека има нејасни насоки, односно дека собранијата имаат 
одредени проблеми и се соочуваат со предизвици кои потекнуваат 
од МОН.  
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А кога станува збор за ФФС, студентите имаа поразлични 
мислења за тоа кои проблеми ги демнат нивните факултетски 
собранија, т. е. освен претходно споменатите се и „недефинирани 
улоги на членовите во собранието“, како и „несоодветно стратешко 
планирање за извршување на активностите“. 

На крајот, од одговорите ќе се издвојат оние аспекти кои 
студентите мислат дека може да се подобрат во работата на 
собранијата. Поточно, најголем број студенти сметаат дека и УСС и 
ФСС треба повеќе да ги застапуваат и да се борат за студентските 
права и студентскиот стандард, како и да се одржуваат повеќе јавни 
форуми или да постои друг достапен механизам каде ќе можат да ги 
споделат своите мислења, барања и поплаки. 

 
ж. Ограничувања на анкетата 

 
Затоа што во анкетата нема репрезентативен примерок, не може 

да се каже дека ги отсликува реалните гледишта на сите студенти на 
УКИМ, туку претставува само можен индикатор како се движат 
нивните ставови. Во додатокот ќе можете да ги најдете табелите кои 
ќе ги сочинуваат комплетните бројки за сите факултети. 
 

 
 

Фотографија 3.  Darmon Richter 

http://www.darmonrichter.com/
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Прашалник спроведен на студентските собранија 
 

Прашалникот го сочинуваа 3 отворени прашања во кои им се 
даде можност на испитаниците  да ги наведат најразличните 
активности кои се обиделе да ги спроведат, без разлика на нивната 
успешност, како и некои од промените во работата кои настанале 
поради пандемијата со Ковид-19. Останатите прашања беа од 
затворен тип, во кои покрај повеќето понудени избори имаа можност 
и да наведат други одговори. 

 
Прашалникот беше испратен до сите факултетски студентски 

собранија, односно до нивните делегати. Беше нагласено дека 
прашалникот треба да го одговорат заеднички затоа што од интерес 
на ова истражување се гледиштата на целокупното собрание, а не 
варијацијата на одговорите на индивидуалните делегати.  

 
Од вкупно 23 факултетски собранија, не добивме одговор од 6: од 

делегатите од Економскиот факултет, Технолошко-металуршкиот 
факултет, Машинскиот факултет, Факултетот за информатички науки 
и компјутерско инженерство, Фармацевтскиот факултет и од 
Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. При 
согледувањето на следните одговори, не треба да се заборават два 
клучни фактора: прво, по превирањата на последните избори на 
СПУКМ и по воведувањето на новиот ЗВО, овие искуства потекнуваат 
од првиот мандат на собранијата според новиот начин регулирање 
на студентското организирање; и второ, нивната работа се 
одвиваше за време на глобалната Ковид-19 пандемија. Овие два 
фактора се важни затоа што за првпат студентските претставништва 
се раководат според нови закони и работат преку нови механизми, и 
затоа што досега ниту едно претставништво не работело во вакви 
вонредни мерки, т. е. за време на пандемија.  
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Стекнатите искуства на оваа генерација делегати, кои работеле 
за време на пандемијата, ќе може да се пренесат на идните 
генерации, па ќе можат да работат во околности што ќе ги знаат 
однапред. 

 
а. Успешно завршени проекти и активности  

 
На прашањето „Кои од проектите и активностите што ги имавте 

замислено на почетокот на мандатот имавте шанса успешно да ги 
завршите“ можеше да се забележи дека се присутни речиси исти 
одговори. Имено, заради почетокот на пандемијата со Ковид-19 
студентите претставници дадоа генерално слични одговори, т. е. 
дека повеќето од проектите и активности можеа да ги завршат. Но, 
заради промената во логистиката на организирањето настани, 
собранијата ги одржуваа повеќето активности преку виртуелни 
средби. Најчесто се работеше за различен вид на дискусии, 
работилници од виртуелните настани: Сепак, собранијата успеа да 
организираат и со физичко присуство да одржат фестивали (како 
студентскиот театарски фестивал „Скомрахи“) и еколошки акции.  

 
Други значајни активности кои ги издвоија собранијата се 

акциите чија примарна намена е да им помогнат на студентите 
полесно да се справат со промената на начинот на кој ќе се 
одржуваше наставниот процес. Главно беа набројани иницијативи во 
кои се залагале за продолжување на испитните рокови и 
дополнителната сесија за полагање, за одложеното плаќање и 
плаќањето на рати за школарината. Според нив, овие настани 
претставуваа ад хок решенија, со цел да се изнајдат механизми за да 
им се пружи поддршка на студентите за време на светската 
пандемија. Како последни битни активности, неколку собранија ги 
набројаа подобрувањата, односно опремувањето на своите 
канцеларии – во некои случаи и обезбедување на канцеларија каде 
што немале. Останатиот корпус одговори дека немале други проекти 
кои успешно ги завршиле. 
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б. Неуспешно завршени проекти и активности 
 
Како што беше случајот и со претходното прашање, слични беа 

одговорите на собранијата и на ова прашање. Речиси сите одговори 
упатуваа на неможноста да се спроведат настани кои 
традиционално се одржувале со физичко присуство. Како такви ги 
набројаа: различните студентски конгреси, летни школи, фестивали 
(како „Дамла“, што го организираат собранијата на четири факултети 
–Факултетот за драмски уметности, Факултетот за ликовни 
уметности, Факултетот за музички уметности и Архитектонскиот 
факултет во Скопје), настани како Саемот за вработување кој 
годишно се одржува на кампусот за општествени науки, како и 
различни спортски и дебатни турнири.  

Па затоа на прашањето „Што конкретно ве спречуваше во 
извршувањето на проектите и активностите“ очекувано беше 
собранијата да одговорaт дека најголема пречка за извршување на 
настаните ја сметаа неможноста да организираат настани во живо. 
Но, иако споредбено помалку застапен, друг чест одговор на ова 
прашање беше дека собранијата имаат ограничени финансиски 
средства за да ги организираат настаните.  

 
Иако само едно од собранијата го соопшти ова како неостварен 

проект, не треба да се изостави. Се работи за организирање на 
информативни седници каде студентите од сите институти на 
факултетот ќе имаат можност да се запознаат со работата на ФСС, 
да поставуваат прашања и да присуствуваат на дискусии.  
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в. Промени во работата на собранието за време на Ковид-19 
пандемијата што функционираа  

 
Со ова прашање примарно сакавме да добиеме увид во тоа кои 

аспекти од работата на собранијата беа подобрени или работеа 
подобро од очекуваното. Единствената област во која речиси сите 
собранија се изјаснија дека функционира е успешното 
прилагодување на одржување онлајн седници и, консеквентно, дека 
начинот на комуникација им бил олеснет. Закажувањето и 
одржувањето седници на виртуелните платформите како MS Teams, 
како и можноста сите делегати да добијат пораки на самата 
платформа биле причина за значително зголемениот број присутни 
на седниците. 

 
г. Генерални искуства за работата на собранијата 

 
Со следните две прашања делегатите има можност да ги 

споделат своите впечатоци од работата на собранијата, како и 
нивното задоволство за квалитетот на извршената работа. Покрај 
околностите во кои работеа, т. е. новиот начин на организирање на 
студентското претставништво и Ковид-19 пандемијата, делегатите 
споделија генерално позитивни искуства и главно беа задоволни од 
сработените активности. 
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Какви се вашите генерални искуства од работата на собранието? 

 
Графички приказ 13 

 
Колку сте задоволни од квалитетот на работата на собранието? 

 
Графички приказ 14 
 

7.1%

21.4%

35.7%

35.7%

Лоши

Ниту лоши, ниту добри

Добри

Многу добри

7.1%

21.4%

28.6%

42.9%
Незадоволни

Ниту задоволни, ниту 
незадоволни

Задоволни

Многу задоволни



Анализа на работата на студентските собранија при УКИМ 
 

39 

Понатаму на испитаниците им беше поставено прашањето „Што 
би промениле за да се подобри работата на собранијата“ и тие 
главно одговорија дека би се подобрила работата доколку имаат 
повеќе финансиски средства (30,8 %). Останатите одговори се 
подеднакво често застапени, од кои само „поискусен кадар и 
членови“ е избран повеќепати (11,5 %).  

 
д. Соработка со професорите од матичниот факултет 

 
Последен сегмент од работата на собранијата, што беше од 

интерес на ова истражување, е соработката на студентските 
собранија со професорите на своите факултети. Добар предзнак е 
тоа што 84,6 % од собранијата се изјаснија дека имаат континуирана 
соработка со професорите за реализирање на активностите, а 
соработката ја окарактеризираа како позитивна. 

 
 

Доколку да, колку сте задоволни од соработката со професорите од 
Вашиот факултет? 

 

 

3.6%

25.0%

39.3%

10.7%

Незадоволни

Ниту задоволни, ниту 
незадоволни

Задоволни

Многу незадоволни
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Графички приказ 15 
 

Студентските собранија не споделија многу потешкотии при 
соработката со професорите, а од тие ги наведоа, можат да се 
издвојат „нередовна комуникација“ и „незаинтересираност од 
страна на деканот“. 
 
ѓ. Резиме 

 
Многу од настаните кои ги ставаа не само студентските 

претставништва, туку и самите студенти на национален и 
интернационален план не можеа да се одржат за време на првиот 
мандат од работата на студентските собранија. Но, и покрај ваквите 
околности во кои работеа, самите делегати позитивно се изјаснија 
за нивната работа. Поголемиот број од настаните беа одржани 
виртуелно, што беше начин да се зачува студентскиот дух и интерес 
во дадените области. Тоа укажува на адаптабилноста на собранијата 
да го променат начинот на работа, а сепак да го задржат квалитетот 
на настаните. 

 
Но, тоа не значи дека нема простор за подобрување. Како што 

истакнуваат и самите, потребен им е поискусен кадар за да може 
работата  да се извршува уште поквалитетно. Ниската 
заинтересираност на студентските претставници и, следствено, 
ниската излезност на студентите на изборите се само предзнак за 
тоа каде треба да се обрне внимание во иднина. Самите студенти се 
оние кои ќе ги сочинуваат идните кадри на подобри и поделотворни 
собранија, што значи треба да се изнајдат начини како тие да се 
ангажираат.  

 
Понатаму, како што можеше да се увиди и од анкетата на 

студените, и студентските собранија се изјаснија дека реален 
проблем се и ограничените финансиски средства со кои 
располагаат. Позитивна нота е тенденцијата на добра соработка со 
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професорите и претставува одличен знак дека се оформуваат добри 
професионални релации што ќе ја осигурат заемната корисна 
соработка и во наредните мандати на собранијата. Се разбира, како 
долгогодишни академици и професионалци, тие може да им бидат од 
помош во надминување на некои од проблемите со кои моментално 
се соочуваат собранијата. 

Интервју со претседателот на Универзитетското 
студентско собрание, Борјан Ефтимов 
 
а. Претседателската улога и работата на УСС 
 

Претседателската позиција на највисокото студентско 
претставничко тело носи свои обврски и игра значајна улога за 
начинот на кои се претставуваат студентите пред јавноста. Како што 
опишува Ефтимов:  

 
„Претседателот на студентското собрание и општо сите 

делегати што го сочинуваат собранието мора да се присутни на 
факултетите и да разговараат секојдневно со студентите, но поради 
околностите, таа главна карактеристика не е присутна во моментов. 
Сепак, тоа не го менува фактот што имав бирократско искуство каде 
што повеќе се фокусиравме на интервенирање и решавање на 
тековните проблеми на студентите наместо да креираме некоја 
додадена вредност.“ 

 
Покрај отежнатите околности во кои работеше собранието, 

Ефтимов издвои и позитивни сегменти на работата на УСС. Имено, 
задоволен е од работата на Комисијата за наука, односно сите 
проекти кои ги реализирале во научноистражувачката дејност, и 
наведе дека особено заслужни за успехот се сите студенти кои биле 
дел од комисијата. Дополнително, тој посочи и за основањето на 
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студентскиот медиум „Авангарда“. Како што пишува на нивниот веб-
сајт, „Авангарда е веб-медиум кој споделува информативни, 
едукативни и забавни содржини креирани од страна на студентите 
[...] – за студентите!“ Како последен позитивен аспект го наведe 
фактот што се зголемува видливоста на претставничките тела, не 
само на УСС туку и на матичните собранија. Особено е битно, посочи 
тој, што сега може брзо да се комуницира со студентите преку 
нивната фејсбук-страница. 
 

Од негативните аспекти, Ефтимов вели дека на организациско 
ниво составот на студентските собранија е исклучително слаб и 
неактивен. Тоа се одразува и на работата на универзитетското 
собрание, така што од вкупно 46 пратеници, не ретко се случило да 
нема доволно гласови за кворум. Тој вели: 

 
„Постои и генералното отсуство на храброст да се премине од 

дискутирање за некои барања во конкретни дејствија. Отсуствува 
солидарност потребна за да се лобира пред деканатот или 
ректоратот. А, како причина за тоа е ниската излезност на изборите 
што доведе до избирање на слаби студентски претставници. 
Излезноста на последните избори изнесуваше само 20 % од 
вкупниот број на студенти на УКИМ.“ 

 
Понатаму, како многу проблематичен аспект ја наведе 

„бирократијата“, поточно Законот за јавни набавки. Генерално е 
отежнато добивањето на средства потребни за реализирање на 
проект, како и носење на значајни одлуки базирани на нив. Го опиша 
како нож со две острици, зашто од една страна гарантира дека нема 
да има манипулација и злоупотреба на средствата, ама се успорува 
процесот на нивната ефективна примена. Поврзано со тоа, заради 
доцниот почеток на мандатот, изработување на годишниот план за 
јавни набавки се прави на крајот од календарската година. Тоа е 
проблем затоа што се поклопува директно со спроведувањето на 
избори на ново собрание, кое ќе има нов претседател и членови.  
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б. Соработка со ректорската управа 

 
Оваа деловна соработка Ефтимов ја опиша како крајно 

непрофесионална и лоша, посочувајќи го фактот дека веќе две 
недели (до денот на интервјуто) не добиваат одговори, односно 
дека комуникацијата е замрена. Тој посочува дека тоа е и една од 
причините зошто неуспешно е спроведен проектот за изработување 
на нов модел на финансирање во високото образование (т. е. да се 
укинат трошоци кои ги сносат студентите како ИИКСА).  

 
„Причината зошто не можеше да се направат тие промени беше 

зашто предоцна го испративме барањето до ректорската управа. 
Конкурсот за уписи се усвојува на почетокот од календарската 
година, па понатаму се испраќа за потврдување до МОН и 
Собранието на Република Северна Македонија. А, тоа е причината и 
зошто ректорската управа не може едноставно да ги врати парите на 
самите студенти.“ 

 
Од УСС побарале партнерски да се искористат средствата 

собрани од ИИКСА на шесте кампуси, каде што се идентификувале 
неколку клучни инфраструктурни проекти, како лаборатории, 
библиотеки и слично. Тие планираат половина од средствата да ги 
даде УСС, а половина од МОН за да се опремат кампусите. 
Зборувајќи за процесот на спроведување на изборите за студентски 
делегати, Ефтимов вели: „Иако целиот процес е долг, тоа не е 
причина зошто најголемиот универзитет не би можел да го заврши 
изборниот процес според законски пропишаните правила. По 
донесувањето новиот ЗВО, треба време за приспособување на 

универзитетските статути според новите правни акти, и 
на крај да се спроведат изборите за студентски 

претставници. Па така, причината зошто толку доцна 
се спроведоа изборите е или заради 

неспособноста на ректорската управа или 
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заради отсуството на волја да го направат тоа – и не знам што е 
полошо затоа што е крајно разочарувачки и во двата случаи.“  

 
в. Транспарентност на работата на Собранието 

 
Некои од главните критики кои беа упатувани кон СПУКМ, како 

што беше опишано претходно, беа дека се нетранспарентни во 
нивната работа, особено во нивните финансии и трошоците. До 
моментот на објавување на ова истражување, оваа критика може да 
се упати и до сегашното Универзитетско собрание затоа што сè уште 
немаат објавено какви било финансиски извештаи. Дополнително, 
никаде јавно не е објавен ниту пак Статутот на УСС. Според Ефтимов: 

 
„Статутот е испратен до ректорската управа на УКИМ. Лично ја 

преземам одговорноста зошто Статутот или барем главните начела 
не се јавно објавени. Заради Законот за јавни набавки и отежнатиот 
начин на добивање средства за градење на наша матична веб-
страница, немаме централизирано место каде што ќе можеме да ги 
споделуваме ваквите битни документи. Иако никој не нè спречува 
Статутот да го објавиме на друго место, на пример како нашата 
фејсбук-страница, не сме обрнале доволно време и внимание да го 
направиме тоа.“ 

 
Ефтимов нагласи дека тие грешки се на собранието и дека во 

иднина планираат тоа да го прават на својата страница на Фејсбук – 
како прв документ од таков вид ќе биде годишниот извештај за 
буџетот, односно на што ги потрошиле средствата.  

 
г. Декларацијата за млади, образование и иднина и Националната 
студентска унија 

 
Декларацијата за млади, образование и иднина претставува 

документ каде се претставени барањата како: реформи за 
поквалитетно образование, инвестиции во науката и образовната 
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инфраструктура, повисок студентски стандард и вклучување на 
младите во креирањето на образовните политики. Ефтимов 
објаснува: 

 
„Ова е де факто најсериозниот проект што е сработен на ниво на 

УСС, затоа што е токму тоа кон што треба да се стреми највисокото 
студентско претставништво – креирање на јавни студентски и 
младински политики. Покрај тоа што ние сме носители на проектот, 
од огромна важност е што се вклучија и универзитетски собранија од 
другите државни факултети. И особено сум горд што повторно 
заживува соработката со претставниците од другите државни 
универзитети, а уште повеќе дека имавме можност да ја 
презентираме Декларацијата не само пред пошироката јавност, туку 
и пред претставниците на најголемите политички партии во земјата 
кои ја потпишаа.“ 

 
Декларацијата ја презентираа и пред пратениците во 

Собранието и пред министерката за образование и наука, Мила 
Царовска. Тоа е важно затоа што како директен повод од 
Декларацијата произлезе МОН да организира работно тело „Млади 
МОН“, кое е задолжено да работи на исполнување на задачите од 
Декларацијата. Тој наведува дека сите политики кои МОН ќе сака да 
ги реализира во однос на образованието, како сите барања кои ќе ги 
имаат УСС и други младински организации, ќе се ставаат на дневен 
ред токму на тие состаноци на работното тело.  

 
Кога беше спомената соработката меѓу различните 

универзитети, спомената беше и Националната студентска унија. 
Уште во 2001 година Националната студентска унија била 
регистрирана како здружение на граѓани и како таква аплицирала во 
Европската студентска унија (European Students Unions). А на 
официјалната веб-страница на ЕСУ, сè уште може да се најде како 
членка. Како што е опишано и во истражувањето на Aлексоски, 
Божовиќ, Галевски, Живковиќ и Мирчевска (2014): 
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„Во Република Македонија постои Национална студентска унија 

во која би требало да се вклучени претставници од сите студентски 
парламенти. Оваа Унија е основана заради заедничко 
претставување на интересите на студентите на национално и 
меѓународно ниво. Сепак, за ова тело скоро и да не постојат никакви 
информации и документи во јавноста. НСМ не е регулирана со ниту 
еден законски текст во Република Македонија, а не се споменува 
ниту во еден Статут на државните универзитети, ниту пак во 
статутите на студентските парламенти. Дополнително, во 
Централниот регистар не постојат податоци за оваа организација.“ 

До моментот на објавување на ова истражување уште важи 
горенаведеното, односно дека нема никаква јавни информации за 
ова тело. Ефтимов вели дека Унијата функционирала сè до 
доаѓањето на СПУКМ.  

 
„И поради промените во начинот на студентското организирање, 

во последните 3 години никој нема платено членарина, по што нè 
известија дека ќе ни се укине членството доколку не ги исплатиме 
долговите. Од причина што трошоците ќе се поголеми доколку се 
зачлениме одново, се одлучивме да ја трансформираме НСУ во 
Државна студентска унија во соработка со студентските собранија 
од другите универзитети – со исклучок на Тетовскиот универзитет, 
затоа што не се активни.“ 

 
Како новооформено тело кое ќе ги застапува студентите на 

државно ниво, обновувањето на членството во ваква 
интернационална организација ќе биде од голема корист затоа што 
повторно ќе се отвори можност да има македонски претставници на 
интернационалните студентски конгреси и настани.  
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ПРЕПОРАКИ: 
 
 

I. Транспарентност и информираност 
 

• Креирање на веб-страница на Универзитетското студентско 
собрание и факултетските студентски собранија каде што ќе 
можат да се објавуваат сите релевантни документи од работата 
на овие тела, дневни редови и усвоени одлуки на ова тело; 

• Службени електронски адреси за сите членови на телата. 
• Зголемување на видливоста на работата на собранијата а со цел 

поголема информираност на студентите за тоа како и што 
работат нивните претставници 

• Подобрување на комуникацијата помеѓу студентските 
претставници и студентите 

• Информирање на студентите за важноста на студентското 
организирање а оттука и поттикнување за нивно кандидирање и 
вклучување во работата на факултетските собранија, односно 
универзитетското собрание 

• Креирање и спроведување на едукативни и информативни 
кампањи за  студентските избори а со цел поголема излезност 
на истите. 

 
II. Финансии 

 
• Поедноставување на начинот на добивање финансии на УСС и 

ФСС, како и изнаоѓање начин на поефективно и поефикасно 
трошење на средствата; 

• Одвојување на поголем износ на финансиски средства наменети 
за УСС и ФСС со цел спроведување на нивните проекти. 
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III. Подобра соработка помеѓу универзитетските, односно 

факултетските тела и телата на Универзитетот каде што 
студентите ќе бидат третирани како еднакви партнери во 
процесите. 
 
• Зголемување на соработката помеѓу факултетските собранија и 

универзитетското собрание. 
• Зголемување на соработката помеѓу собранијата и органите на 

факултетот односно универзитетот. 
• Креирање на формална односно неформална мрежа на 

факултетските односно универзитетските собранија низ 
државата а со цел поголема соработка, споделување на искуства 
и спроведување на заеднички проекти а во корист на студентите, 
како и делување на национално ниво. 

• Подобрување и професионализирање на комуникацијата и 
соработката помеѓу студентските претставнички тела и 
Министерството за образование и наука. 

• Вклучување на студентските претставници во процесот на 
креирање на високообразовни политики. 

• Вклучување на студентските претствници во процесот на 
креирање на политики од областа на студентскиот стандард. 
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