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Образец број 1 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2  

од Статутот на УКЛО 

                                                                                                            
ИЗБИРАЧКИ СПИСОК                                                                                                             

ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР НА  
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 

Ред. бр. Име и презиме 
на член на Наставно-научен/Научен/Наставнички 

совет на единица на УКЛО 
1. Економски факултет - Прилеп 

1  

2  

3...  

2. Факултет за биотехнички науки - Битола 

  

  

  

3. Технички факултет-Битола 

  

  

  

4. Педагошки факултет - Битола 

  

  

  

5. Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

  

  

 
 

 

6. Факултет за безбедност - Скопје 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

7. Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола 

  

  

  

8. Правен факултет - Кичево 

  

  

  

9. Ветеринарен факултет - Битола 

  

  

  

10. Технолошко-технички факултет - Велес 

  

  

  

11. Висока медицинска школа - Битола 

  

  

  

12. Научен институт за тутун - Прилеп 

  

  

...280  



Образец број 1-1...12 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2  

од Статутот на УКЛО 
 
 
 

ИЗВОД ОД                                                                                   
ИЗБИРАЧКИOT СПИСОК                                                                                                                       
ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР НА  

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
НА __________________________________________________ 

(единица на УКЛО) 

 
 

 

Ред. 
   бр. 

Име и презиме 
 на член на Наставно-

научен/Научен/Наставнички совет 

Потпис 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20...   



Образец број 2 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2  

од Статутот на УКЛО 
и точка 26 од Упатството за постапката  

за избор на Ректор на УКЛО 
 
 
 

 

ПРЕГЛЕД 
НА БРОЈОТ НА ИЗБРАНИ СЕНАТОРИ 

ПО ЕДИНИЦИ НА  
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
                     
 
 
 
 
 
                        Претседател на  
       Универзитетска изборна комисија 
 
         ___________________________ 
            Проф.д-р Љупчо Кеверески 
  

 
 

Р.бр. Единица на УКЛО Број на 
сенатори 

1 Економски факултет - Прилеп  2 
2 Факултет за биотехнички науки - 

Битола 
1 

3 Технички факултет - Битола 2 
4 Педагошки факултет - Битола  1 
5 Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид 
2 

6 Факултет за безбедност - Скопје 2 
7 Факултет за информатички и 

 комуникациски технологии - Битола 
2 

8 Правен факултет - Кичево 2 
9 Ветеринарен факултет - Битола 1 

10 Технолошко-технички факултет - Велес  1 
11 Висока медицинска школа - Битола 1 
12 Научен институт за тутун - Прилеп 1 



Образец број 3 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2  

од Статутот на УКЛО 
 
 
 

 
Г Л А С А Ч К О    Л И В Ч Е 

 
ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР  НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
 

 
 

1. Данчевска д-р Верица, редовен професор 

2.   Димовски д-р Злате, редовен професор 

3.   Кекеновски д-р Јове, редовен професор 

4.   Кочоски д-р Љупче, редовен професор 

5.   Неделковски д-р Игор, редовен професор 

 
       

ЗАБЕЛЕШКА: Гласањето се врши со заокружување на редниот број 
пред кандидатот и се гласа само за еден кандидат. 

                             
 
 

 
 

      ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УИК                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИК 
 

_________________________________                                     ______________________________ 
   Проф.д-р Љупчо Кеверески                                                            (име и презиме и потпис)                                                                                                                  

                  
                                                                (М.П.)                (М.П.) 
 
 
 
 
 



Образец број 4 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2  

                                                                                                                од Статутот на 
УКЛО 

 
 
Врз основа на член 97 став 7 и 8 од Законот за високото образование и 

член 122 став 5 и 6 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, а во врска со точка 18 од Упатството за постапката за избор на Ректор 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Претседателот на 
Универзитетската изборна комисија ја издава следнава  
 
 
 

П  О  Т  В  Р  Д  А 
 
 
 

Се потврдува дека кандидатот за Ректор, проф. д-р _________________ го 
определи лицето _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

                                         (име и презиме и работно место)                                                                             

од_______________________________________________________________, 
                                                                    (единица на УКЛО)  

за овластен набљудувач на работата на Универзитетската изборна комисија во 
Ректоратот на УКЛО. 
 
 

Потврдата се издава за легитимирање на овластениот набљудувач пред 
Универзитетската изборна комисија на УКЛО. 
 
 
 
 
 
 

Битола Претседател на УИК 
датум Проф.д-р Љупчо Кеверески                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



Образец број 4-1 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2  

                                                                                                       од Статутот на УКЛО 
 
 
Врз основа на член 97 став 7 и 8 од Законот за високото образование и 

член 122 став 5 и 6 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, а во врска со точка 18 од Упатството за постапката за избор на Ректор 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Претседателот на 
Универзитетската изборна комисија ја издава следнава  
 
 

П  О  Т  В  Р  Д  А 
 
 

Се потврдува дека кандидатот за Ректор, проф. д-р _________________  
го определи лицето ___________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

                                       (име и презиме и работно место)                                                                             

од________________________________________________________________ 
                                                                           (единица на УКЛО)  

за овластен набљудувач на процесот на гласање на единицата на УКЛО 
  _________________________________________________________________. 

                                                                     (единица на УКЛО)  
 
Потврдата се издава за легитимирање на овластениот набљудувач пред 

Изборната комисија на единицата на Универзитетот. 
 
 
 
 
 

Битола Претседател на УИК 
датум Проф.д-р Љупчо Кеверески                                                                                                                                      

 

 

 

 



Образец број 5 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2  

                                                                                                                од Статутот на УКЛО 

 
 
 

Република Северна Македонија 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

 
 
 
 
 

 

ГЛАСАЧКО МЕСТО 
ЗА ИЗБОР НА РЕКТОР 

НА УКЛО 
НА  

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

(единица на УКЛО) 
 
 

 

 



Образец број 6 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2 и член 125 став 1  

од Статутот на УКЛО  
 

 

З А П И С Н И К 
за предавање на гласачки ливчиња и друг доверлив изборен 

материјал од Универзитетската изборна комисија на   
Изборната комисија на единицата  

 
_________________________________________________________ 

                                                                 (единица на УКЛО) 

 
 

 
Врз основа на член 125 став 1 од Статутот на УКЛО, Универзитетската изборна 

комисија на Изборната комисија на единицата 
_______________________________________________на ден ___________година и го 

           (единица на УКЛО) 

предаде следниот доверлив изборен материјал: 
 
 
1.  ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(со  број  и  зборови) 

гласачки ливчиња за избор на Ректор на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - 
Битола колку што има запишано избирачи во Изводот од Избирачкиот список на 
единицата. 

 

2. __________________________________          Записници  
(со  број  и  зборови)  
   

3. __________________________________          Извештај 
(со  број  и  зборови)  
   

 
4.  __________________________________         Извод од Избирачки список на 

(со  број  и  зборови)  __________________________ 
                 (единица на УКЛО) 

 
5. __________________________________  Листа на кандидати 

(со  број  и  зборови)  
 

6. __________________________________  Известување за просторија за гласање 
(со  број  и  зборови)  

 

Присутниот овластен набљудувач од кандидат за ректор проф.д-р 
___________________________, ги изнесе следните забелешки за предавањето на 
изборниот материјал: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



  
Предавањето на изборниот материјал е завршено во ___________ часот. 

 
во __________________________________ 
                                     ( место  и  дата ) 

 
 
 
 
 
 
       П Р И М И Л                                          П Р Е Д А Л 
П Р Е Т С Е Д А Т Е Л                                 Член/Заменик член на  
на Изборна комисија                                Универзитетска изборна   
      на единицата                                                                                  комисија 
________________________        
 
________________________        ________________________ 
        (име, презиме и потпис)                    (име, презиме и потпис) 

                                                       М.П.                    М.П.  
 
 

Ч Л Е Н О В И 
на Изборна комисија на единицата 

1. __________________________________ 
  
2. __________________________________ 
 
3. __________________________________ 
 
4. __________________________________ 
 
 
 
 

Присутен овластен набљудувач  
од кандидатот за ректор проф.д-р ____________________ 

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

 

   ___________________________________________________________    
                                            (име  и  презиме) 

 

 

 

 

 

 

 



Образец број 7 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2 и член 125  

                         од Статутот на УКЛО 
и точка 16, 17 и 18 од Упатството за 

постапката за избор на Ректор на УКЛО 
 

 
 

З А П И С Н И К 
за утврдената состојба на просторијата за гласање, изборниот материјал 

 и гласачката кутии од Изборната комисија на 
 

 ____________________________________________________ 
  (единица на УКЛО) 

 

 
 
Изборната комисија се состана на ______________.20___ година во _______ часот                                              

                                                                                                                                                                                                                ((  ддеенн,,    ммеессеецц  ))  

во состав:  

        Претседател    ___________________________ 
 
   Членови:    1. __________________________ 
  

   2. __________________________ 
  
   3. __________________________ 
 
   4. __________________________ 

     (име и презиме) 
  

 
Освен претседателот и членовите на Изборната комисија, присутен е и 

овластен набљудувач од кандидатот за ректор проф.д-р ________________________: 
 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          

    ((  ииммее    ии    ппррееззииммее,,  ббрроојј  ии  ддааттуумм  ннаа  ППооттввррддаа  ииззддааддееннаа  оодд  УУИИКК  ))
  

 
Изборната комисија утврди дека просторијата за гласање е означена, истата ја 

прегледа, како и изборниот материјал и гласачката кутија и утврди дека просторијата 
за гласање и изборниот материјал се во ред, а гласачката кутија е празна. 
Просторијата за гласање е правилно уредена согласно точка 17 од Упатството за 
постапката за избор на Ректор на УКЛО. 

 
Доколку членовите на Изборната комисија, односно овластениот наблудувач  

има забелешки на просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии, 
имаат право истите да се евидентираат во Записникот. 
 

Членот од Изборната комисија, ________________________________   ги изнесе 
                                                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее))  

следните забелешки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Овластениот набљудувач _____________________________________   ги изнесе 
                                                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее))  

следните забелешки: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   

                                                                                              

 
 
во ________________________________________________  
  (место) 

      ________________________________________________  
                                                    ((  ддааттаа  ))  

          П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
         на Изборната комисија 
 
            ____________________________________________________________________________  

  

              ____________________________________________________________________________ 
    

                                  ((ииммее    ии    ппррееззииммее  ии  ссввооееррааччеенн  ппооттппиисс))      

 
 
  Членови на Изборна комисија: 
 
1. __________________________  
 
2. __________________________  
 
3. __________________________ 
 
4. __________________________ 
                              ((ииммее    ии    ппррееззииммее  ии  ссввооееррааччеенн  ппооттппиисс))        

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец број 8 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2 и член 125  

од Статутот на УКЛО 
и точка 27 од Упатството за  

         постапката за избор на Ректор на УКЛО 
 

З А П И С Н И К 
од гласањето за избор на ректор 

 
на ____________________________________________________________________ 

(единица на УКЛО) 

 
 Изборната комисија на _______________________________________________, 
од страна на Универзитетската изборна комисија го прими изборниот материјал на ден 
31.05.2022 година. 
 

На ден 01.06.2022 година од 12 до 14 часот се спроведе тајно гласањето, со 
гласачки ливчиња, со заокружување на редниот број на само еден кандидат за ректор. 
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,  Статутот на Универзитетот и Упатството за постапката за избор на 
Ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. 
 
 За време на процесот на гласање беше присутен овластениот набљудувач 
______________________________________ од кандидатот за ректор проф.д-р 
__________________________. 
 
 На Изводот од Избирачкиот список на единицата беа запишани _________ 
гласачи.   

 
На денот на гласањето, за избор на ректор гласале ______, а после 

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 Данчевска д-р Верица, редовен професор, за ректор 

на Универзитетот,  гласале   членови на Наставно-научниот / Научниот / 
Наставничкиот совет. 

2. ЗА избор на кандидатот Димовски д-р Злате,  редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот / 
Научниот / Наставничкиот совет. 

3. ЗА избор на кандидатот Кекеновски д-р Јове,  редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот / 
Научниот / Наставничкиот совет. 

4. ЗА избор на кандидатот Кочоски д-р Љупче,  редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот / 
Научниот / Наставничкиот совет. 

5. ЗА избор на кандидатот Неделковски д-р Игор,  редовен професор, за 
ректор на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот 
/ Научниот / Наставничкиот совет. 

 



 Врз основа на член 97 став 10 од Законот за високото образование, член 125 од 
Статутот на Универзитетот и глава В и Г 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 
_________________________________________________________________________ 

(единица на УКЛО) 

ги утврди следните поени: 
1. Кандидатот Данчевска д-р Верица, редовен професор, за ректор на 

Универзитетот,  освои     поени. 
2. Кандидатот Димовски д-р Злате, редовен професор,  за  ректор  на  

Универзитетот,  освои     поени. 
3. Кандидатот Кекеновски д-р Јове, редовен професор,  за  ректор  на  

Универзитетот,  освои     поени. 
4. Кандидатот Кочоски д-р Љупче, редовен професор,  за  ректор  на  

Универзитетот,  освои     поени. 
5. Кандидатот Неделковски д-р Игор, редовен професор,  за  ректор  на  

Универзитетот,  освои     поени. 
 

 
Членот од Изборната комисија, ______________________________________________________________________________________________________  ги изнесе 

                                                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее))  

следните забелешки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________  

Присутниот овластен набљудувач од кандидат за ректор проф.д-р 
________________________, ги изнесе следните 
забелешки:_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Изборната комисија на единицата ги достави Записникот и Извештајот од 

гласањето за избор на ректор во _____ часот до Универзитетската изборна комисија 
по електронски пат на: uik@uklo.edu.mk 
 
 
                                 ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

1. ___________________________ 
 
2. ___________________________ 

 
3. ___________________________ 

 
4. ___________________________ 

 
5. ____________________________ 

 
 

Присутен овластен набљудувач  
од кандидатот за ректор проф.д-р _____________________________ 

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

   ___________________________________________________________    
                                            (име  и  презиме) 



Образец број 9 од Анекс на Упатство 
член 123 став 4 алинеа 2 и член 125  

од Статутот на УКЛО 
и точка 27 од Упатството за  

         постапката за избор на Ректор на УКЛО 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

од гласањето за избор на ректор  
 

на ______________________________________________________________________ 
(единица на УКЛО) 

 
 

На ден 01.06.2022 година од 12 до 14 часот се спроведе тајно гласањето, зад 
параван, со гласачки ливчиња, со заокружување на редниот број пред кандидат 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,  Статутот на Универзитетот и Упатството за постапката за избор на 
Ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола 
 
 На денот на гласањето, за избор на ректор гласале ______, а после 
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 Данчевска д-р Верица, редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале   членови на Наставно-научниот / Научниот / 
Наставничкиот совет. 

2. ЗА избор на кандидатот Димовски д-р Злате,  редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот / 
Научниот / Наставничкиот совет. 

3. ЗА избор на кандидатот Кекеновски д-р Јове,  редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот / 
Научниот / Наставничкиот совет. 

4. ЗА избор на кандидатот Кочоски д-р Љупче,  редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот / 
Научниот / Наставничкиот совет. 

5. ЗА избор на кандидатот Неделковски д-р Игор,  редовен професор, за 
ректор на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот 
/ Научниот / Наставничкиот совет. 
 

 Врз основа на член 97 став 10 од Законот за високото образование, член 125 од 
Статутот на Универзитетот и глава В и Г 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 следните поени: 



 
1. ЗА избор на кандидатот Данчевска д-р Верица, редовен професор, за ректор 

на Универзитетот,  гласале   членови на Наставно-научниот / Научниот / 
Наставничкиот совет. 

2. ЗА избор на кандидатот Димовски д-р Злате,  редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот / 
Научниот / Наставничкиот совет. 

3. ЗА избор на кандидатот Кекеновски д-р Јове,  редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот / 
Научниот / Наставничкиот совет. 

4. ЗА избор на кандидатот Кочоски д-р Љупче,  редовен професор, за ректор 
на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот / 
Научниот / Наставничкиот совет. 

5. ЗА избор на кандидатот Неделковски д-р Игор,  редовен професор, за 
ректор на Универзитетот,  гласале     членови на Наставно-научниот 
/ Научниот / Наставничкиот совет. 

 
 
 
 
 
                                 ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
 

1. ___________________________ 
 
2. ___________________________ 

 
3. ___________________________ 

 
4. ___________________________ 

 
5. ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Образец број 10 од Анекс на Упатство 

Член 123 став 4 алинеа 2 и член 125 став 5 и 6  
од Статутот на УКЛО 

и точка 27 од Упатството за  
постапката за избор на Ректор на УКЛО  

 
 

ЗАПИСНИК 
за предавање на Записникот и Извештајот од гласањето за избор на ректор и  

другиот изборен материјал од Изборната комисија на 
______________________________________________________________________  

(единица на УКЛО) 
на Универзитетската изборна комисија на  

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола  
 
 

Изборната комисија на _____________________________________________ на  
                                                                                                        (единица на УКЛО) 

Универзитетската изборна комисија на ______________________ во __________ часот  
                                                                                                                          (ден, месец  и година) 

и го предаде следниот изборен материјал: 
 
 

1. Записник и Извештај од гласањето и резултатите од гласањето за избор на 
Ректор на Универзитетот „Св.Климент Охридски” – Битола (Образец број 8 и 
број 9) од ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________.  

                 (единица на УКЛО) 

       и 
 

 
Изборен материјал кој се предава 

                              со број 
Количина         со зборови 

 
2. 

 
Неупотребени гласачки ливчиња 

 

 
 

 
3. 

 
Неважечки гласачки ливчиња 

 
 
 

 
4. 

 
Важечки гласачки ливчиња 

 
 
 

 
5. 

 
Извод од Избирачки список за единицата 

 
 
 

 
Членот од Изборната комисија на единицата, _________________________________  

                                                          (име и презиме) 

ги изнесе следните   забелешки:______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(овој дел го пополнува претседателот на Изборна комисија на единицата кој по потреба вметнува 

 дополнителен лист и тоа го евидентира) 



 

 Овластениот набљудувач од кандидатот за ректор проф.д-р 
_________________________________________________ 
____________________________________________________________  

                                                                                          (име и презиме) 

ги даде следните забелешки: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(овој дел го пополнува претседателот на Изборната комисија на единицата кој по потреба вметнува  

дополнителен лист и тоа го евидентира) 

 
 
во ________________________  

(место и дата) 

 
 

ПРИМИЛ  ПРЕДАЛ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ М П ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Универзитетска изборна 
комисија 

 на Изборна комисија на единица 

 
 

  

         Проф.д-р Љупчо Кеверески                                                                                                                                 ___________________________ 
(име, презиме и своерачен потпис)  (име, презиме и своерачен потпис) 

 
Членови  

 
Присутни членови 

на Универзитетската изборна комисија на Изборна комисија на единица 
  
 
1. 
___________________________________ 

 
1. 
___________________________________ 

 
2. 
___________________________________ 

 
2. 
___________________________________ 

 
3. 
___________________________________ 

 
3. 
___________________________________ 

 
4. 
___________________________________ 

 
4. 
___________________________________ 

 
5. 
___________________________________ 

(име, презиме и своерачен потпис) 

 
6. 
___________________________________ 

 

(име, презиме и своерачен потпис)  
 
 
Присутен овластен набљудувач од кандидатот за ректор проф.д-р 
_________________________________________________________________________
___ ______________________________________________________________________ 
                                                                                               (име  и  презиме)   

(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува Записникот). 


