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

ЗАПИСНИК
за резултатите од спроведеното гласање на единиците за избор на ректор на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во мандатниот период од 15.9.2020 до
15.9.2023 година
По добивањето на резултатите од спроведеното гласање на единиците за избор на ректор
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во мандатниот период од 15.9.2020 до
15.9.2023 година од страна на Изборните комисии на единиците, Универзитетската изборна
комисија изврши нивна проверка и сумирање на резултатите од гласањето на сите единици во
состав на Универзитетот.
На ___. ___. 2020 година од 12:00 до 14:00 часот се спроведе тајно гласање, со гласачки
ливчиња, со заокружување на редниот број на само еден кандидат за ректор.
Се гласаше на 23 факултети и на 5 институти во состав на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје за следниве кандидати за ректор:
1.

___________________, редовен професор на ____________ факултет во Скопје

2.

___________________, редовен професор на ____________ факултет во Скопје

3.

___________________, редовен професор на ____________ факултет во Скопје

4. ...
На сите единици гласањето започна и заврши во предвиденото време.
Според доставените записници и извештаи на Изборните комисии на единиците, не се
констатирани неправилности и проблеми. Гласањето во целост е спроведено во согласност со
Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и Упатството за постапката за
избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
За време на процесот на гласање беа присутни овластени набљудувачи од секој
кандидат за ректор.
Според Избирачките списоци на единицата, запишани се вкупно _______ гласачи.
На денот на гласањето, за избор на ректор гласаа ______ членови на Наставнонаучниот/Научниот совет. По извршеното гласање ______ гласачки ливчиња се неискористени.
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Резултатите од гласањето, изразени во бројот на поени што ги освоил секој кандидат на секоја
единица, се следниве:
Р.
бр

Единица/придружна членка на УКИМ

1
2
3
4
5

Архитектонски факултет - Скопје
Градежен факултет - Скопје
Економски факултет - Скопје
Машински факултет - Скопје
Медицински факултет-Скопје
Педагошки факултет „Св. Климент
Охридски“- Скопје
Правен факултет „Јустинијан Први“Скопје
Природно-математички факултетСкопје
Стоматолошки факултет - Скопје
Технолошко-металуршки факултет Скопје
Факултет за ветеринарна медицинаСкопје
Факултет за дизајн и технологии на
мебел и ентериер - Скопје
Факултет за драмски уметности Скопје
Факултет за електротехника и
информациски технологии - Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна
- Скопје
Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство - Скопје
Факултет за ликовни уметности Скопје
Факултет за музичка уметност - Скопје
Факултет за физичко образование,
спорт и здравје - Скопје
Фармацевтски факултет - Скопје
Филозофски факултет - Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“Скопје
Факултет за шумарски науки, пејзажна
архитектура и екоинженеринг „Ханс
Ем“
Економски институт - Скопје
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженер. и
инж. сеизмологија - Скопје
Институт за социолошки и политичкоправни истражувања - Скопје
Институт за сточарство

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

__________________,
кандидат за ректор
(освоени поени)

__________________,
кандидат за ректор
(освоени поени)

__________________,
кандидат за ректор
(освоени поени)

Вкупно освоени поени
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___________ ______,
кандидат за ректор
(освоени поени)
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1. Кандидатот
освои
2. Кандидатот
освои
3. Кандидатот
освои
4. Кандидатот
освои

за ректор
поени.
за ректор
поени.
за ректор
поени.
за ректор
поени.

на Универзитетот, ___________________, редовен професор,
на Универзитетот, ___________________, редовен професор,
на Универзитетот, ___________________, редовен професор,
на Универзитетот, ___________________, редовен професор,

Во согласност со член 180, став 8 од Статутот на Универзитетот, за ректор на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во мандатниот период од 15.9.2020 до
15.9.2023 година, е избран кандидатот:
1.

___________________________, редовен професор на ____________ факултет во
Скопје

УНИВЕРЗИТЕТСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1. ___________________,________
2. ___________________,________
3. ___________________,________
4. ___________________,________
5. ___________________,________
6. ___________________,________
7. ___________________,________

Присутен
овластен
набљудувач
од
кандидатот
за
ректор
проф.
д-р
____________________________:____________________________________________________
(име и презиме)

(име и презиме, своерачен потпис)

(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува записникот)
Присутен
овластен
набљудувач
од
кандидатот
за
ректор
проф.
д-р
____________________________:____________________________________________________
(име и презиме)

(име и презиме, своерачен потпис)

(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува записникот)
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