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

ЗАПИСНИК
за предавање на Записникот и на Извештајот од гласањето за избор на ректор
и на другиот изборен материјал од Изборната комисија на
__________________________________________________________________________________
(единица на УКИМ)

на Универзитетската изборна комисија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје
Изборната комисија на _______________________________________________________ на
(единица на УКИМ)

Универзитетската изборна комисија на _____________________________ во ______ часот
(ден, месец и година)

ѝ го предаде следниов изборен материјал:
1.
Записник и Извештај од гласањето и резултатите од гласањето за избор на ректор на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за мандатниот период од 2020-2023 година од
_____________________________________________________________________________.
(единица на УКИМ)

2. Изборен материјал кој се предава
со број/количина
(со зборови)
2.1

Неупотребени гласачки ливчиња

2.2
Неважечки гласачки ливчиња
2.3
Важечки гласачки ливчиња
2.4
Избирачки список за единицата
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факс +389 2 3293 202 ректор + 389 2 3293 200
www.ukim.edu.mk

Записник за предавање на записник, извештај и друг изборен материјал од
гласањето за избор на ректор

Прилог 11

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

Членот од Изборната комисија на единицата, ________________________________________
(име и презиме)

ги изнесе следниве забелешки: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(овој дел го пополнува претседателот на Изборната комисија на единицата кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Овластениот набљудувач од кандидатот за ректор проф.

_____________________________
(име и презиме)

ги даде следниве забелешки: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
во ________________________
(место и дата)

Примил:
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Универзитетска изборна комисија
__________________________________
(име, презиме и своерачен потпис)

Предал:
ПРЕТСЕДАТЕЛ/ЧЛЕН
на Изборна комисија на единица
________________________________
(име, презиме и своерачен потпис)

М.П.
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