
 

Република Северна Македонија 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 

Технолошко-металуршки факултет 

З А П И С Н И К 

од работата на Изборната комисијата за спроведување на 

електронско и тајно гласање за членови на Факултетското 

студентско собрание, на Технолошко-металуршки факултет во 

Скопје за мандатен период од 1 година  

На 2 декември 2020 година студентите гласаа електронски и тајно за избор на 

членови на ФСС на Технолошко-металуршки факултет во Скопје за мандатен 

период од 1 (една) година. 

Гласањето го спроведе Изборната комисија во состав: 

 д-р Војо Јованов, доцент, претседател 

 д-р Мишела Темков, доцент, член  

 Бисера Самарџиоска, студент, член 

 Ана Божиновска, студент , член 

 Слаѓана Врановска, студент, член  

На факултетот гласаа вкупно 93 студенти во период од 10 до 15 часот онлајн 

преку електронска платформа поддржана од ФЕИТ .  

Изборната комисија по спроведеното електронско тајно гласање ја утврди 

следната состојба: 

-2 (два) претставници од прва година од прв циклус студии 

За кандидатот Марија Шириќ гласале ,,ЗА,, вкупно 27 (29,0%) студенти 

За кандидатот Сара Марковска гласале ,,ЗА,, вкупно 39 (41,9%) студенти 

За кандидатот Катерина Стоилова гласале ,,ЗА,, вкупно 19 (20,4%) студенти 

  

По објавување на резултатите на Изборната комисија, се констатира дека на 

тајно гласање за членови на ФСС од прва година на Технолошко-

металуршки факултет во Скопје за мандатен период од 1 година се 

избрани студентите:   

1. Марија Шириќ  

2. Сара Марковска  

 



Изборната комисија по спроведеното електронско тајно гласање ја утврди 

следната состојба: 

- 4 (четири) претставници од втора година од прв циклус студии 
 

За кандидатот Ангела Николова гласале ,,ЗА,, вкупно 34 (36,6%) студенти 

За кандидатот Моника Боцевска гласале ,,ЗА,, вкупно 35 (37.6%) студенти 

За кандидатот Ана Марија Зафирова гласале ,,ЗА,, вкупно 28 (30,1%) студенти 

За кандидатот Нина Калпак гласале ,,ЗА,, вкупно 30 (32,3%) студенти 

За кандидатот Петар Котевски гласале ,,ЗА,, вкупно 37 (39,8%) студенти 

 

По објавување на резултатите на Изборната комисија, се констатира дека на 

електорнското тајно гласање за членови на ФСС од втора година на 

Технолошко-металуршки факултет во Скопје за мандатен период од 1 

година се избрани студентите   

1. Ангела Николова  

2. Моника Боцевска 

3. Нина Калпак 

4. Петар Котевски  

Изборната комисија по спроведеното електронско тајно гласање  ја утврди 

следната состојба: 

-4 (четири) претставници од трета година од прв циклус студии 

За кандидатот Вероника Стојановска гласале ,,ЗА,, вкупно 35 (37.6%) студенти 

За кандидатот Ивана Димитриевиќ гласале ,,ЗА,, вкупно 45 (48,4%) студенти 

За кандидатот Роберт Спасески гласале ,,ЗА,, вкупно 35 (37,6%) студенти 

За кандидатот Дарко Георгиевски гласале ,,ЗА,, вкупно 42 (45,2%)студенти 

 

По објавување на резултатите на Изборната комисија, се констатира дека на 

електронското тајно гласање за членови на ФСС од трета година на  

Технолошко-металуршки факултет во Скопје за мандатен период од 1 

година се избрани студентите:    

1. Вероника Стојановска  

2. Ивана Димитриевиќ 

3. Роберт Спасески 

4. Дарко Георгиевски 



Изборната комисија по спроведеното електронско и тајно гласање ја утврди 

следната состојба: 

-3 (три) претставници од четврта година од прв циклус студии 

За кандидатот Филип Србиновски гласале ,,ЗА,, вкупно 56 (60,2%) студенти 

За кандидатот Катерина Јанкулова гласале ,,ЗА,, вкупно 49 (52.7%) студенти 

За кандидатот Весна Јовиќ гласале ,,ЗА,, вкупно 47 (50,5%) студенти 

 

По објавување на резултатите на Изборната комисија, се констатира дека на 

електронското тајно гласање за членови на ФСС од четврта година на 

Технолошко-металуршки факултет во Скопје за мандатен период од 1 

година се избрани студентите:    

1.  Филип Србиновски 

2. Катерина Јанкулова 

3. Весна Јовиќ 

 

Изборната комисија по спроведеното електронско и тајно гласање ја утврди 

следната состојба: 

- 1 (еден) претставник од постдипломски студии.  

За кандидатот Мартина Андреевска гласале ,,ЗА,, вкупно 69 (74.2%) студенти 

По објавување на резултатите на Изборната комисија, се констатира дека на 
електронското и тајно гласање за членови на ФСС од постдипломски 
студии на Технолошко-металуршки факултет во Скопје за мандатен период од 
1 година е избран студентот    

1. Мартина Андреевска 

 

Изборна комисија: 

 д-р Војо Јованов, доцент, претседател 

 д-р Мишела Темков, доцент, член  

 Бисера Самарџиоска, студент, член 

 Ана Божиновска, студент , член 

 Слаѓана Врановска, студент, член  
 

 

 

 



Република Северна Македонија 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 

Технолошко-металуршки факултет 

 

З А П И С Н И К 

од работата на Изборната комисијата за спроведување на 

електронско и тајно гласање за претседател на Факултетското 

студентско собрание, на Технолошко-металуршки факултет во 

Скопје за мандатен период од 1 година  

На 2 декември 2020 година студентите гласаа електронски и тајно за избор на 

претседател на ФСС на Технолошко-металуршки факултет во Скопје за 

мандатен период од 1 (една) година. 

Гласањето го спроведе Изборната комисија во состав: 

 д-р Војо Јованов, доцент, претседател 

 д-р Мишела Темков, доцент, член  

 Бисера Самарџиоска, студент, член 

 Ана Божиновска, студент , член 

 Слаѓана Врановска, студент, член  

 

На факултетот гласаа вкупно 93 студенти во период од 10 до 15 часот онлајн 

преку електронска платформа поддржана од  ФЕИТ .  

Изборната комисија по спроведеното електронски и тајно гласање ја утврди 

следната состојба: 

За кандидатот Митева Деа: 

- гласале ,,ЗА,, 70 (75,3%) студенти                            

 

По објавување на резултатите на Изборната комисија, се констатира дека на 

тајно гласање за претседател на ФСС по гласањето за избор на претседател на 

ФСС на Технолошко-металуршки факултет во Скопје за мандатен 

период од 1 година е избран студентот:  

- Митева Деа 

 

Изборна комисија: 

д-р Војо Јованов, доцент, претседател 
д-р Мишела Темков, доцент, член  

Бисера Самарџиоска, студент, член 
Ана Божиновска, студент , член 

   Слаѓана Врановска, студент, член  
 


