Прилог 10

Извештај на ИК од гласањето

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ
од гласањето за избор на ректор
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
во мандатниот период од 2020 - 2023 година
на ______________________________________________________________________
(единица на УКИМ)

На ___.___.2020 година од 12:00 до 14:00 часот се спроведе тајно гласање, зад
параван, со гласачки ливчиња, со заокружување на редниот број пред кандидатот за
ректор и се гласаше само за еден кандидат.
Во спротивно, гласачкото ливче е неважечко.
Гласачката кутија беше прегледана од страна на самата Комисија.
Гласањето во целост е спроведено во согласност со Законот за високото
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), Статутот на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје („Универзитетски гласник“ бр.
425/2019) и Упатството за постапката за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје.
На денот на гласањето, за избор на ректор гласале ______ членови, а по
извршеното гласање останаа ______ неискористени гласачки ливчиња.
По отворањето на гласачката кутија, пронајдени се _____ гласачки ливчиња, од
кои ______ важечки и _____ неважечки ливчиња.
1. ЗА избор на кандидатот за ректор на Универзитетот,
___________________________, редовен професор, гласаа
на Наставно-научниот/Научниот совет.

членови

2. ЗА избор на кандидатот за ректор на Универзитетот,
___________________________, редовен професор, гласаа
на Наставно-научниот/Научниот совет.

членови
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Врз основа на член 97, став 10 од Законот за високото образование, член 180, став 6 од
Статутот на Универзитетот и глава Д) од Упатството за постапката за избор на ректор
на Универзитетот, врз основа на утврдениот единствен компјутерски начин на
пресметување и утврдување на резултатите од гласањето, Изборната комисија на
__________________________________ ги утврди следниве поени:
1. Кандидатот за ректор на Универзитетот,
редовен професор, освои
поени.

___________________________,

2. Кандидатот за ректор на Универзитетот,
редовен професор, освои
поени.

___________________________,

Изборна комисија
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ____________________________
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