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Врз основа на член 37 став 6 од Законот за високото образование (Службен 

весник на Република Македонија број 82/2018), член 65 од Статутот на Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019) и члeн 48 и 49 
од Статутот на Факултетот за ветеринарна медицина  во состав на Универзитетот  ,,Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 460/2019), Изборната 
комисија за спроведување на изборите за претседател и на членови на Факултетското 
студентско собрание при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје го изготви 
следниов 

 
З А П И С Н И К  

за утврдување кандидати за  членови на факултетското студентско собрание на 
Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје 

 
 

Член 1 
Врз основа на член 37 став 6 од Законот за високото образование (Службен весник 

на Република Македонија број 82/2018), член 65 од Статутот на Универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019) и члeн 48 и 49 од 
Статутот на Факултетот за ветеринарна медицина  во состав на Универзитетот  ,,Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 460/2019), Изборната 
комисија за спроведување на изборите за претседател и на членови на Факултетското 
студентско собрание при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје во периодот од 
11 до 15 ноември 2019 година одржа собири со студентите од сите студиски години на 
интегрираните студии од прв и втор циклус, како и со студентите од трет циклус. 

На собирот на студентите од прва година прв и втор циклус одржан на ден 11 
ноември  2019 година во 12.00 часот  во Предавална 2 (Амфитеатар) се утврдени 
следните кандидати за членови на ФСС: 
1. Калиновски Иле 
2. Перовска Маја 
3. Танкоска Тамара 
4. Томовски Акександар 
 Предложените студенти се редовни студенти во прва година запишани во зимски 
семестар во учебната 2019/2020 година и ги исполнуваат условите за кандидати за 
членови на ФСС. 

На собирот на студентите од втора година прв и втор циклус одржан на ден 12 
ноември  2019 година во 12.00 часот  во Предавална 2 (Амфитеатар) се утврдени 
следните кандидати за членови на ФСС: 
1. Брсјак Мила 
2. Ташев Филип 
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 Предложените студенти се редовни студенти во втора година запишани во зимски 
семестар во учебната 2019/2020 година и ги исполнуваат условите за кандидати за 
членови на ФСС. 

На собирот на студентите од трета година прв и втор циклус одржан на ден 12 
ноември  2019 година во 12.00 часот  во Предавална 2 (Амфитеатар) се утврдени 
следните кандидати за членови на ФСС: 
1. Димковски Ненад 
2. Илиески Методи 
 Предложените студенти се редовни студенти во трета година запишани во зимски 
семестар во учебната 2019/2020 година и ги исполнуваат условите за кандидати за 
членови на ФСС. 

На собирот на студентите од четврта година прв и втор циклус одржан на ден 14 
ноември  2019 година во 12.00 часот  во Предавална 2 (Амфитеатар) се утврдени 
следните кандидати за членови на ФСС: 
1. Василевска Ивана 
2. Тековски Стефан 
 Предложените студенти се редовни студенти во четврта година запишани во 
зимски семестар во учебната 2019/2020 година и ги исполнуваат условите за кандидати 
за членови на ФСС. 

На собирот на студентите од петта и шеста година прв и втор циклус и на 
студентите од трет циклус одржан на ден 15 ноември  2019 година во 12.00 часот  во 
Предавална 1 се утврдени следните кандидати за членови на ФСС: 

Од петта година: 
1. Солакова Марија 
2. Хаџиска Симона 

Од шеста година: 
1. Арсовска Ивана 
2. Ѓорѓиевска Сара 
 Предложените студенти се редовни студенти во петта и шеста година запишани 
во зимски семестар во учебната 2019/2020 година и ги исполнуваат условите за 
кандидати за членови на ФСС. 
 

Изборна комисија: 
 

1. проф д-р Игор Улчар, претседател, с.р. 
2. доц. д-р Бранко Атанасов, член, с.р. 
3. Никола Гогу, студент, член, с.р. 
4. Неда Кузмановска, студент, член, с.р. 
5. Борис Димитриевски, студент, член, с.р. 

 
      


