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Список 

на кандидати што ги исполнуваат условите за претседател и членови 

на Факултетско студентско собрание на Филолошкиот факултет во состав  
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје: 

 

Кандидати за претседател на Факултетското студентско собрание: 

 

1. Кристијан Стефановски, редовен студент на прв циклус студии; бр. на 
индекс 29013, Катедра за општа и компаративна книжевност, запишан во 
летниот семестар во 2020/2021 и ги има положено сите предвидени испити 
од студиската програма заклучно со трет семестар (пријава бр. 25-137/5 од 
2.2.2021) 

2. Јана Србиновска, редовен студент на прв циклус студии; бр. на индекс 
29574, Катедра за славистика, запишан во летниот семестар во 2020/2021 и 
ги има положено сите предвидени испити од студиската програма заклучно 
со трет семестар (пријава бр. 25-137/21 од 15.2.2021) 

 

Кандидати за членови на Факултетското студентско собрание: 

 

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ – ПРВА ГОДИНА 

 

1. Анабела Спасовска, редовен студент на прв циклус студии – прва година; 
бр. на индекс 30037, Катедра за македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности, запишана во летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-

137/17 од 15.2.2021); 

2. Ана Љубиќ, редовен студент на прв циклус студии – прва година; бр. на 
индекс 30131, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, 

запишана во летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/16 од 
15.2.2021); 

3. Фросина Милковска, редовен студент на прв циклус студии – прва година; 
бр. на индекс 30117, Катедра за славистика, запишана во летниот семестар во 
2020/2021 (пријава бр. 25-137/18 од 15.2.2021); 

4. Арта Салиу, редовен студент на прв циклус студии – прва година; бр. на 
индекс 29986, Катедра за албански јазик и книжевност, запишан во летниот 
семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/25 од 15.2.2021); 
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5. Елизабета Софраноска, редовен студент на прв циклус студии – прва 
година; бр. на индекс 29955, Катедра за германски јазик и книжевност, 

запишана во летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/36 од 
15.2.2021); 

6. Мартина Василеска, редовен студент на прв циклус студии – прва година; 
бр. на индекс 29982, Катедра за германски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/35 од 15.2.2021); 

 

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ – ВТОРА ГОДИНА 

 

1. Викторија Постоловска, редовен студент на прв циклус студии – втора 

година; бр. на индекс 29626, Катедра за англиски јазик и книжевност, 
запишана во летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/8 од 
11.2.2021); 

2. Елена Кежароска, редовен студент на прв циклус студии – втора година; бр. 
на индекс 29902, Катедра за англиски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/7 од 11.2.2021); 

3. Христијан Стојановски, редовен студент на прв циклус студии – втора 

година; бр. на индекс 29821, Катедра за италијански јазик и книжевност, 

запишан во летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/6 од 1.2.2021); 

4. Ана-Марија Арсова, редовен студент на прв циклус студии – втора година; 
бр. на индекс 29735, Катедра за германски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/20 од 15.2.2021); 

5. Небојша Стојменовиќ, редовен студент на прв циклус студии – втора 

година; бр. на индекс 29605, Катедра за славистика, запишан во летниот 
семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/19 од 15.2.2021); 

6. Леона Нуредини, редовен студент на прв циклус студии – втора година; бр. 
на индекс 29862, Катедра за албански јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/24 од 15.2.2021); 

7. Паолина Ристовски, редовен студент на прв циклус студии – втора година; 
бр. на индекс 29732, Катедра за германски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/24 од 15.2.2021); 

8. Мина Јовковска, редовен студент на прв циклус студии – втора година; бр. 
на индекс 29890, Катедра за славистика, запишана во летниот семестар во 
2020/2021 (пријава бр. 25-137/33 од 15.2.2021); 

 

 

 

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ – ТРЕТА ГОДИНА 

 

1. Сара Деспотовска, редовен студент на прв циклус студии – трета година; 
бр. на индекс 29296, Катедра за италијански јазик и книжевност, запишана во 
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летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/15 од 15.2.2021); 

2. Марија Муратовска, редовен студент на прв циклус студии – трета година; 
бр. на индекс 29302, Катедра за италијански јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/14 од 15.2.2021); 

3. Марија Аризаноска, редовен студент на прв циклус студии – трета година; 
бр. на индекс 29309, Катедра за англиски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/3 од 26.1.2021); 

4. Мустафа Сухејб, редовен студент на прв циклус студии – трета година; бр. 
на индекс 29440, Катедра за албански јазик и книжевност, запишан во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/10 од 11.2.2021); 

5. Борис Симоновски, редовен студент на прв циклус студии – трета година; 
бр. на индекс 29509, Катедра за англиски јазик и книжевност, запишан во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/4 од 5.1.2021); 

6. Илир Салиу, редовен студент на прв циклус студии – трета година; бр. на 
индекс 29449, Катедра за албански јазик и книжевност, запишан во летниот 
семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-1553/6 од 16.12.2020); 

 

 

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ – ЧЕТВРТА ГОДИНА 

 

1. Матеја Андонова, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; 
бр. на индекс 28775, Катедра за англиски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/9 од 11.2.2021); 

2. Софија Ставреска, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; 
бр. на индекс 28746, Катедра за англиски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/13 од 12.2.2021); 

3. Рената Пенчова, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; 
бр. на индекс 28873, Катедра за македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности, запишана во летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-

1553/2 од 30.11.2020); 
4. Бусе Асанова, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; бр. 

на индекс 28785, Катедра за англиски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/12 од 12.2.2021); 

5. Сара Асани, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; бр. на 
индекс 28792, Катедра за англиски јазик и книжевност, запишана во летниот 
семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/11 од 12.2.2021); 

6. Мерт Караташ, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; бр. 
на индекс 29226, Катедра за турски јазик и книжевност, запишан во летниот 
семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/22 од 15.2.2021); 

7. Љупка Алексова, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; 
бр. на индекс 28839, Катедра за германски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/23 од 15.2.2021); 
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8. Феин Зубер, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; бр. на 
индекс 28883, Катедра за турски јазик и книжевност, запишан во летниот 
семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/31 од 15.2.2021); 

9. Семине Хасановска, редовен студент на прв циклус студии – четврта 

година; бр. на индекс 28946, Катедра за албански јазик и книжевност, 
запишана во летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/30 од 
15.2.2021); 

10. Фејзула Бакиу, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; бр. 
на индекс 29222, Катедра за албански јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/29 од 15.2.2021); 

11. Марија Јамандиловска, редовен студент на прв циклус студии – четврта 

година; бр. на индекс 28347, Катедра за германски јазик и книжевност, 
запишана во летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/28 од 
15.2.2021); 

12. Елма Ибишоска, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; 
бр. на индекс 28878, Катедра за турски јазик и книжевност, запишана во 
летниот семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/27 од 15.2.2021); 

13. Умут Исмаил, редовен студент на прв циклус студии – четврта година; бр. 
на индекс 28881, Катедра за турски јазик и книжевност, запишан во летниот 
семестар во 2020/2021 (пријава бр. 25-137/26 од 15.2.2021); 

 

 

 

 

ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ 

Не се пријави ниту еден кандидат. 
 

 

ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

Не се пријави ниту еден кандидат. 
 

 

 

 

 

 


