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Согласно член 54 од Статутот на Факултетот за ветеринарна медицина –

Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

(Универзитетски гласник бр. 460, 18 октомври 2019) и член 41 од Статутот на 

Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – 

Скопје (одлука бр. 18-536/2 од 10.04.2020 год.), Факултетското студентско 

собрание на 1та конститутивна седница одржана на 26.01.2023 година, ја донесе 

следната  

 

ОДЛУКА 

за распишување избори за заменик студентски правобранител на 

Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна 

медицина – Скопје 

1. Се распишуваат избори за заменик студентски правобранител на 

Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – 

Скопје.  

2. Услов: кандидатите кои сакаат да се пријават, треба да се редовни студенти 

на ФВМС и да поднесат барање коешто е во прилог на оваа одлука. 

3. Поднесеното барање го заверуваат во архивата на Факултетот и го 

доставуваат во службата за студентски прашања заедно со кратка биографија.  

3. Барањето за кандидирање за заменик студенски правобранител може да се 

превземе од веб-страницата на Факултетот или од службата за студентски 

прашања. 

4. Рокот за пријавување е до 22.02.2023 (среда) година. 

 

Претседател на ФСС при 

ФВМС Тамара Танкоска, с.р 
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До: 

Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна 

медицина – Скопје  

Пријава за кандидатура за заменик студентски правобранител 

на Факултетското студентско собрание на Факултетот за 

ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2022/2023 година  

од _______________________________, број на индекс 

_______________ .  

Се пријавувам за кандидат за заменик студентски правобранител на Факултетот 

за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2021/2022 година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, ______________ [датум]                                                       Кандидат  

         _________________  
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