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СКОПЈЕ 

 
 
Врз основа на член 114, а во врска со член 37 став 6 од Законот за високото 

образование (Сл. весник на Р М бр. 82/2018), член 65 од Статутот на Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019) и член 46 
од Статутот на Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје 
во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје (Универзитетски 
гласник бр. 457/2019), Деканот на Факултетот, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско 

собрание на Факултетoт за елeктротехника и информациски технологии – Скопје 
 

Член 1 
Се распишуваат избори на претседател и 18 членови на Факултетското 

студентско собрание на Факултетoт за елeктротехника и информациски техно-
логии – Скопје (во натамошниот текст: Факултетот). 

Изборите ќе се спроведат на 30.11.2020 година (понеденик) кога е првиот 
ден од неделата во која се одржува настава. Во периодот од 23-27 ноември нема 
настава, бидејќи е колоквиумска недела. 
 

Член 2 
Се именува изборна комисија за спроведување на изборите за претседател 

и за членови на Факултетското студентско собрание во следниот состав: 
1. доц. д-р Валентин Раковиќ, претседател,  
2. доц. д-р Даниел Денковски, член 
3. Камелија Костовска , студент – член 
4. Анастасија Смиљанова, студент – член 
5. Бојан Јакимовски, студент – член. 

 
Член 3 

Кандидирањето на членовите на Факултетското студентско собрание ќе 
биде на собири на студентите по години.  

Право да се кандидираат и да избираат имаат сите студенти кои се запи-
шани на студии во учебната 2020/2021 година и имаат запишан зимски семестар. 

Собирите од став 1 на овој член ќе се одржат на преку преку електронски 
средства за комуникација со користење на платформата за видео-конференции Zoom и 
тоа во термини кои ќе бидат договорени дополнително во зависност од распо-
редот на часови, но најкасно 10 дена пред одржување на изборите. 




