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

ЗАПИСНИК
за предавање на изборен материјал од Универзитетската изборна комисија
на Изборната комисија на единицата
_________________________________________________________
(единица на УКИМ)
Универзитетската изборна комисија на Изборната комисија на единицата
________________________________________на ___________година ѝ го предаде следниов
доверлив изборен материјал:
1.

___________________________________________________________________
(со број и со зборови)

гласачки ливчиња за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје колку
што има запишано избирачи во Избирачкиот список на единицата.
2. __________________________________

Записници

(со број и со зборови)

3. __________________________________

Извештај

(со број и со зборови)

4. __________________________________

Избирачки список на _____________________

(со број и со зборови)

(единица на УКИМ)

5. __________________________________

Листа на кандидати

(со број и со зборови)

6. __________________________________

Известување за просторијата за гласање

(со број и со зборови)

Присутниот
овластен
набљудувач
од
кандидат
за
ректор
проф.
___________________________, ги изнесе следниве забелешки за предавањето на изборниот
материјал:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Предавањето на изборниот материјал е завршено во ___________ часот во
__________________________________
( место и датум )

Примил:
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Изборната комисија на
единицата
_________________________________

Предал:
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Универзитетската изборна комисија
____________________________________

(име, презиме и потпис)

(име, презиме и потпис)

М.П.

М.П.

Членови на Изборна комисија на единицата:
1. _____________________________________, _________________________
2. _____________________________________, _________________________
3. _____________________________________, _________________________
4. _____________________________________, _________________________
(име и презиме и своерачен потпис)

Присутен овластен набљудувач
од кандидатот за ректор проф. _____________________________
(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува Записникот)
___________________________________________________________
(име и презиме)
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