
Број: 02-4912/19 

Датум: 28.11.2019 година  

Скопје  

 

Врз основа на член 4 од Одлуката за распишување избори за претседател и 
членови на Факултетско студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје број 

02-4192/1 од 1.11.2019 година, член 8 од Упатството за спроведување на избори за 
Факултетско студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје број  02-4912/16 
oд 25.11.2019 година и дополната на записникот од одржаниот собир на студентите од 
втора година на сите студиски програми  на прв циклус на студии одржан на 11.11.2019 
година  број 02-4912/18 од 27.11.2019 година, Изборната комисија на ден 28.11.2019 
година ја донесе следнава  

 

 

О Д Л У К А 
за измена на Одлуката  број 02-4912/17 за констатирање на исполнување, 

односно неисполнување на условите на предложените кандидати за избор 
на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на 

Медицинскиот факултет во Скопје 
 

Член 1 

 Точка 3 од Одлуката број 02-4912/17 за констатирање на исполнување, односно 
неисполнување на условите на предложените кандидати за избор на претседател и 

членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје, 
на студентскот собир на студентите од втора година на сите студиски програми на прв 
циклус на студии кој се одржа на ден 11.11.2019 година, се менува и гласи: 

 “Студентскиот собир на студентите од втора година на сите студиски програми 

на прв циклус на студии кој се одржа на ден 11.11.2019 година, утврдени кандидати кои 
ги исполнуваат предвидените услови за членови на Факултетско студентско собрание 
се: 

 Леона Лазаревска – студент по општа медицина со запишан зимски семестар во 
учебната 2019/2020 година и број на индекс 18900; 

 Димитар Карамачовски – студент по општа медицина со запишан зимски 
семестар во учебната 2019/2020 година и број на индекс 18904; 

 Веса Седалиу – студент по општа медицина со запишан зимски семестар во 
учебната 2019/2020 година и број на индекс 19077; 

 Андреј Стојчески – студент на тригодишните стручни студии по радиологија со 

запишан зимски семестар во учебната 2019/2020 година и број на индекс 1310; 

 Емилија Тодевска – студент на тригодишните стручни студии по физиотерапија 
со запишан зимски семестар во учебната 2019/2020 година и број на индекс 1027; 

 Владимир Котевски – студент на тригодишните стручни студии по логопедија со 
запишан зимски семестар во учебната 2019/2020 година и број на индекс 625; 

 Јасим Рустеми – студент по општа медиицна со запишан зимски семестар во 

учебната 2019/2020 година и број на индекс 18993; 
 



Студентот по општа медицина Албина Сејфија со број на индекс 19086  ја повлече 
кандидатурата за член во Факултетското студентско собрание со изјава број 02-5119/1 
од 12.11.2019 година.” 

 

Член 2 

 Измената во член 1 од оваа Одлука е поради направена техничка грешка . 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а задолжително да се 
објави на web-страната на Факултетот. 

 

 

 

 

                       Изборна комисија: 
 

1. Проф.д-р Александар Петличковски – член с.р. 

2. Проф.д-р Анита Арсовска – член с.р. 

3. Ана Тимовска, студент – член с.р. 

4. Мартина Николова, студент – член с.р. 

5. Методи Костадинов, студент – член с.р. 

 


