ЗАПИСНИК
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 30 ноември 2020 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. 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.
На Факултетот гласаа вкупно _395_ 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: _Магдалена Јакимовска, Андреј Котевски, Давид Атанасоски ___
_________
_______________________________________________________
.
За кандидатот _____Магдалена Јакимовска______ индекс бр. _92/2020_ гласале вкупно
_188_ студенти.
За кандидатот ________Андреј Котевски________ индекс бр. _28/2020_ гласале вкупно
____108_______ студенти.
За кандидатот _____ Давид Атанасоски ___ индекс бр. 14/2020_ гласале вкупно _125_
студенти.
За членови на ФСС од втора година се избираат 5 (пет) претставника од утврдените на
собирот следни кандидати: _____Дијана Кузманова, Марко Зајков, Никола Јовановски, Анастасија
Марковска, Оливер Васевски, Ева Иванов, Марко Илиевски, Дариа Најденовска____
_____________________________________________________________
.
За кандидатот _______ Дијана Кузманова _______________________ индекс бр.
__51/2019___ гласале вкупно __70__ студенти. 1
За кандидатот _________ Марко Зајков _____________________ индекс бр. _22/2018__
гласале вкупно _____94______ студенти.
За кандидатот ___________ Никола Јовановски ___________________ индекс бр.
___102/2018__ гласале вкупно ____110_______ студенти.
За кандидатот ____________ Анастасија Марковска __________________ индекс бр.
_24/2019____ гласале вкупно ____111_______ студенти.
1

Кандидатката Дијана Кузманова своеволно се откажа од сопствената кандидатура. Изјавата беше
доставена до е-поштата на изборната комисија.

За кандидатот ___________Оливер Васевски___________________ индекс бр.
_246/2016____ гласале вкупно ____58_______ студенти.
За кандидатот _________ Ева Иванов _____________________ индекс бр. _102/2019____
гласале вкупно ____114_______ студенти.
За кандидатот ____________Марко Илиевски__________________ индекс бр.
__82/2019___ гласале вкупно _____68______ студенти.
За кандидатот _________ Дариа Најденовска _____________________ индекс бр.
__223/2019___ гласале вкупно _70__ студенти.

За членови на ФСС од трета година се избираат 4 (четири) претставника од утврдените на
собирот следни кандидати: _______ Надежда Илиева, Пепита Манџикоска, Вера Палевска, Благоја
Тодоровски___
__________________________
_________________________________________
.
За кандидатот ________Надежда Илиева______________________ индекс бр.
_17/2018____ гласале вкупно ____137___ студенти.
За кандидатот _____ Пепита Манџикоска _______________ индекс бр. __195/2018___
гласале вкупно ___137___ студенти.
За кандидатот _____ Вера Палевска_______ индекс бр. ___106/2018__ гласале вкупно
____126__ студенти.
За кандидатот ____Благоја Тодоровски________ индекс бр. __235/2017___ гласале вкупно
_____126______ студенти.
За членови на ФСС од четврта година се избираат 2 (два) претставника од утврдените на
собирот
следни
кандидати:
_______Јордан
Лазов,
Војдан
Андоднов___
_________________________________________________________________
.
За кандидатот ____Војдан Андонов__________________________ индекс бр. _92/2017__ гласале
вкупно _____214______ студенти.
За кандидатот ______ Јордан Лазов___________ индекс бр. _187/2015____ гласале вкупно
_____172______ студенти.
За членови на ФСС од втор и трет циклус студии се избираат 1 (еден) претставника од
утврдените
на
собирот
следни
кандидати:_______Сандра
Костова
___
___________________________________
.
За кандидатот _____________ Сандра Костова
__13/2020___ гласале вкупно ____288_____ студенти.

_________________

индекс

бр.

Изборната комисија по пребројување на гласовите од спроведеното тајно гласање на
30.11.2020 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:
Магдалена Јакимовска, Андреј Котевски, Давид Атанасоски

Од втора година:
Ева Иванов, Анастасија Марковска, Никола Јовановски, Марко Зајков, Дариа Најденовска

Од трета година:
Надежда Илиева, Пепита Манџикоска, Вера Палевска, Благоја Тодоровски

Од четврта година:
Јордан Лазов, Војдан Андоднов

Од втор и трет циклус:
Сандра Костова

2. Мандатот на избраните членови трае една година, односно до наредните избори во
2021 година.

3. Одлуката да се достави до Деканот на Факултетот, ФСС ФЕИТ, веб страницата на
Факултетот и на ФСС и архивата.

Изборната комисија:
1.
2.
3.
4.
5.

доц. д-р Валентин Раковиќ, претседател,
доц. д-р Даниел Денковски, член,
Камелија Костовска, студент – член,
Анастасија Смиљанова, студент – член,
Бојан Јакимовски, студент – член.

