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Скопје, 28.11.2019 год. 
Бр. 03-2083/2 
 
 

ЗАПИСНИК 
од работата на Изборната комисија за спроведување на изборите за претседател 

на Факултетското студентско собрание при Факултетот за ветеринарна медицина 
– Скопје за мандатен период од 1 година  

 
На 28 ноември 2019 година се спроведоа непосредни и тајни избори на кои 

студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје гласаа за претседател на 
Факултетското студентско собрание на ФВМС  за мандатен период од 1 (една) година. 
Гласањето го спроведе Изборната комисија во состав: 

 проф. д-р Игор Улчар претседател 
 доц. д-р Бранко Атанасов, член  
 Никола Гогу, студент, член 
 Неда Кузмановска, студент, член 
 Борис Димитриевски, студент, член  

На Факултетот гласаа вкупно 52 студенти (од севкупно 88 студенти запишани 
во сите шест студиски години во учебната 2019/2020 година), односно 59,09% од 
вкупно запишаните студенти од сите шест студиски години. 

По спроведеното тајно гласање, Изборната комисија ја утврди следната 
состојба: 

Како кандидат за претседател на Факултетското студентско собрание на ФВМС 
се пријави: 
 1. Влахов Јане 
   
 За кандидатот 1. Влахов Јане гласале „ЗА“ вкупно 38 студенти, односно 43,18% 
од севкупниот број студенти запишани во сите шест студиски години. Бројот на 
неважечки ливчиња изнесуваше 14. 
 По објавувањето на резултатите на Изборната комисија констатира дека на 
тајното гласање за претседател  на ФСС  на Факултетот за ветеринарна медицина – 
Скопје за мандатен период од 1 година  е избран студентот Влахов Јане. 
 

 
 
Изборна комисија: 

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