
З А П И С Н И К  
од работата на Изборната комисијата за спроведенoтo тајно гласање  
за членови на Факултетското студентско собрание, на Факултетот за  

електротехника и информациски технологии во Скопје   

 

На 10 декември 2021 година се спроведе тајно гласање за избор на членови на 
Факултетското студентско собрание (ФСС) на Факултетот за електротехника и информациски 
технологии во Скопје (во натамошниот текст: Факултетот) за мандатен период од 1 (една) година. 

Гласањето го спроведе Изборната комисија во состав: 
1. вон. проф. д-р Валентин Раковиќ, претседател, 
2. вон. проф.  д-р Даниел Денковски, член, 
3. Надежда Илиева, студент – член,  
4. Никола Јовановски, студент – член, 
5. Анастасија Марковска, студент – член. 

 
На Факултетот гласаа вкупно _260_ студенти.  
Изборната комисија по спроведеното тајно гласање ја утврди следната состојба: 

 За членови на ФСС од прва година се избираат 3 (три) претставника од утврдените на 
собирот следни кандидати: _Анастазија Димова, Давид Арсовски, Огнен Секулоски, Сара Кадриа, 
Кристијан Милошески, Петар Алексоски ___                                                       _________ 

За кандидатот _____ Анастазија Димова ______ индекс бр. _28/2021_ гласале вкупно _79_ 
студенти. 

За кандидатот ________ Давид Арсовски ________ индекс бр. _124/2021_ гласале вкупно 
____80_______ студенти. 

За кандидатот _____ Огнен Секулоски ___ индекс бр. 163/2021_ гласале вкупно _79_ 
студенти. 

За кандидатот _____ Сара Кадриа ___ индекс бр. 54/2021_ гласале вкупно _54_ студенти. 
За кандидатот _____ Кристијан Милошески ___ индекс бр. 8/2021_ гласале вкупно _35_ 

студенти. 
За кандидатот _____ Петар Алексоски ___ индекс бр. 121/2021_ гласале вкупно _61_ 

студенти. 
                                                     

За членови на ФСС од втора година се избираат 5 (пет) претставника од утврдените на 
собирот следни кандидати: _____Давид Атанасоски, Мелани Цветковска , Андреј Котевски, 
Владимир Китановски, Ване Мирчев, Иван Јовановски, Никола Гвероски   ____                                                        

За кандидатот _______ Давид Атанасоски _______________________ индекс бр. 
__14/2020___ гласале вкупно __101__ студенти.  

За кандидатот Мелани Цветковска _______индекс бр. _113/2020__ гласале вкупно 
_____92______ студенти. 

За кандидатот ___________ Андреј Котевски ________________ индекс бр. ___28/2020__ 
гласале вкупно ____80_____ студенти. 

За кандидатот ____________ Владимир Китановски __________________ индекс бр. 
_73/2020____ гласале вкупно _____60____ студенти. 



За кандидатот ___________ Ване Мирчев ___________________ индекс бр. _16/2020____ 
гласале вкупно ____67____ студенти. 

За кандидатот _________ Иван Јовановски_____________________ индекс бр. 
_15/2020____ гласале вкупно ____55_______ студенти. 

За кандидатот ____________Никола Гвероски__________________ индекс бр. 
__61/2020___ гласале вкупно _____47______ студенти. 

 
 

За членови на ФСС од трета година се избираат 4 (четири) претставника од  утврдените на 
собирот следни кандидати: _______Петар Крстевски, Ева Иванов, Георги Шокоски, Филип 
Николов. 

За кандидатот ________ Петар Крстевски ________ индекс бр. _167/2019____ гласале 
вкупно ___86__ студенти. 

За кандидатот _____ Ева Иванов______________ индекс бр. __102/2019___ гласале вкупно 
___145__ студенти. 

За кандидатот _____ Георги Шокоски_______ индекс бр. ___199/2019__ гласале вкупно 
___102__ студенти. 
За кандидатот ____ Филип Николов________ индекс бр. __120/2014___ гласале вкупно 

______81____ студенти. 

 

За членови на ФСС од четврта година се избираат 2 (два) претставника од  утврдените на 
собирот следни кандидати: _______Стефан Наумоски, Мила Поповска, Даниела Каракулева ___                                                       
_________________________________________________________________                                                                                      

За кандидатот ____ Стефан Наумоски__________________________ индекс бр. _15/2018__ 

гласале вкупно ____105_____ студенти. 

За кандидатот ______ Мила Поповска___________ индекс бр. _227/2018____ гласале 
вкупно ____134______ студенти. 

За кандидатот ______ Даниела Каракулева___________ индекс бр. _13/2018____ гласале 
вкупно ____94______ студенти. 

 

За членови на ФСС од втор и трет циклус студии се избираат 1 (еден) претставника од  
утврдените на собирот следни кандидати:_______Димитар Јаковлески, Матеј Костоски ___                                                                                   
___________________________________                                                                                       . 

За кандидатот _____________ Димитар Јаковлески_________________ индекс бр. 
__27/2019м___ гласале вкупно ____133_____ студенти. 

За кандидатот _____________ Матеј Костоски _________________ индекс бр. 
__28/2021м___ гласале вкупно ____146_____ студенти. 
 
 

Изборната комисија по пребројување на гласовите од спроведеното тајно гласање на 
10.12.2021 година ја донесе следната  
 
 
 



 
 
 

ОДЛУКА 
за прогласување на резултати од тајното гласање 

 
1. Согласно добиените гласови од студентите на тајното гласање спроведено на 30.11.2020 

година за избрани 15 членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии во Скопје се прогласуваат: 

Од прва година: 

Анастазија Димова, Давид Арсовски, Огнен Секулоски 

 

 

 
Од втора година: 

Давид Атанасоски, Мелани Цветковска , Андреј Котевски, Владимир Китановски, Ване Мирчев 

 

 

 

 

 
Од трета година: 

Петар Крстевски, Ева Иванов, Георги Шокоски, Филип Николов 

 

 

 

 

 
Од четврта година: 

Стефан Наумоски, Мила Поповска, Даниела Каракулева 

 

 

      
     
     Од втор и трет циклус: 

Димитар Јаковлески, Матеј Костоски 

 

 



 2. Мандатот на избраните членови трае една година, односно до наредните избори во 
2022 година. 
 3. Одлуката да се достави до Деканот на Факултетот, ФСС ФЕИТ, веб страницата на 
Факултетот и на ФСС и архивата. 
 
 
      Изборната комисија: 
 

1. вон. проф. д-р Валентин Раковиќ, претседател, 
2. вон. проф. д-р Даниел Денковски, член, 
3. Надежда Илиева, студент – член,  
4. Никола Јовановски, студент – член, 
5. Анастасија Марковска, студент – член. 

 
 
 
 
 
 
 
 


