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Стр. 1     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2553 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Јагода Серафимовска  предложена од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање 
на политичката партија се именува / избира лицето:  ГГоорраанн  ААннддррииееввссккии,,  уулл..РРааффаајјллоо  ББааттиинноо  ббрр..5522,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Ленче Фотевска  предложена од политичката партија 
СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ДДууккииццаа  ППааввллооввииќќ,,  уулл..ККииччееввссккаа  ббрр..  3399,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Ацо Стојковски предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Никита Сопранов, ул.Стево Филиповиќ бр.43/3, Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Стр. 2     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Тања Трајчевска предложена од политичката 

партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Дарко Јовановски, ул.Шидска бр.24/3-16, Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр. 09-7/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 28.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2553 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Никита Сопранов предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Дејан Андриевски, ул.Рафаел Батино бр.52, Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

во ССккооппјјее,,  2288..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр. 09-7/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2554 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Марија Џокова предложена од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ССаашшоо  ЈЈааддррооввссккии,,  уулл..ППааннккоо  ББрраашшннаарроовв  ббрр..1122,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Теодора Трајческа  предложена од политичката партија 
СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ЃЃууввееззаа  ЈЈооввааннооввссккаа,,  уулл..ШШииддссккаа  ббрр..  2244//33--1166,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Гордана Наумовска Трајковска предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини 
: по барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Ирена Петровска-Темелкова, ул.Кичевска 
бр.13, Скопје, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 
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На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Маја Миноска предложена од политичката 

партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Милена Јовановска, ул. Злате Михајлов бр.16 Скопје, 
предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр. 09-8/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

  



Стр. 6     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2555 
 
 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Рената Младеновска Елек, ул.Лихнида бр.1-2/10, Скопје, 

вработена во ОУ „Владо Тасевски“ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : 
поради здравствени причини се именува / избира лицето:  Виолета Самарџиска, бул.Македонска Војска 

бр.20, Скопје, вработена во Министерство за транспорт и врски  ..  

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Јулијана Божиновска Јовановска предложена од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : 
по барање на политичката партија се именува / избира лицето: ДДааннаа  ИИввааннооввссккаа,,  уулл..ЛЛииххннииддаа  ббрр..22--11//11,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Дубравка Додевска  предложена од политичката партија 
СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ДДррааггаанн  ШШууррллааннооввииќќ,,  уулл..ЗЗеејјннеелл  ААјјддииннии  1188АА,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
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На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Елена Љубиќ, ул.Крсте Гермов-Шакир бр.3, 

Скопје, вработена во Министерство за финансии на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: поради здраствени причини се именува / избира лицето: Анета Бочварова ул.Лихнида 
бр.1, Скопје вработена во ОУ „Васил Главинов’’. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Дана Ивановска предложена од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Јулијана Божиновска Јовановска, ул.Лихнида бр.2/1-7, 
Скопје, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Филип Ќибуровски предложен од политичката 

партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Филип Мартиновски, ул. Лихнида бр.2-2/18 Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-9/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2556 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Ана Тасева предложена од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ББррааннккииццаа  ДДууккооввссккии,,  уулл..ИИббее  ППааллииккууќќаа  ббрр..2266,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Дејан Додевски  предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ВВеессннаа  ЗЗддррааввккооввссккаа,,  уулл..ЗЗеејјннеелл  ААјјддииннии  ббрр..1122аа,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Филип Мартиновски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Светлана Ристоска, ул. Манчу Матак бр.27 Скопје, 
предложена од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 
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Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-10/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2557 
 

 
На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор Наташа Радевска-Крстевска 

ул.Штросмаерова бр.33 стан 1А, Скопје, вработена во Министерство за финансии на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : неспоивост на функција се именува / избира лицето :  

ЛЛееннччее  ММииллккооввссккаа  уулл..ДДааууттииццаа  ббрр..22,,  ССккооппјјее,,  ввррааббооттееннаа  ввоо  ЈЈООУУДДГГ  „„ФФииддааннии““--ЧЧааиирр.. 
 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател   

 
_____________________________________ 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Ивона Атанасовска предложена од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето: ДДааннииееллаа  ЗЗааккооввссккаа,,  уулл..ЃЃуурроо  ССааллаајј  ббрр..3344,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  

оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Златко Стојковски  предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ДДррааггаанн  ТТееввддооввссккии,,  уулл..ДДааууттииццаа  ббрр..77,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  

ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
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На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Аце Димковски предложен од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Антонио Конески, ул. Ѓорче Петров бр.33-2/2 Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Милена Трифковиќ предложена од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Драган Блажевски, ул. Мице Козар бр.1/1-2 Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-12/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

 

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2558 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Благоја Боцевски  предложен од политичката партија 

СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ББооббаанн  ВВеељљааннооссккии,,  уулл..ААллееккссоо  ДДееммннииееввссккии  ббрр..55//22,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Сашко Радински предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Анде Топузовски, ул. Алексо Демниевски  бр.13/13 
Скопје, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-13/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2559 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Александар Шулев предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 

политичката партија се именува / избира лицето:  ММииррооссллаавв  ЈЈооввааннооввссккии,,  уулл..ВВииаа  ИИггннааттииаа  ббрр..2244--11//44,,  

ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Влатко Цветковски  предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 

партија се именува / избира лицето:  ССооњњаа  ЈЈооррддааннооввссккаа,,  уулл..ЃЃуурроо  ССааллаајј  ббрр..5566,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Бенита Блажевска предложена од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Стојанчо Ковачевски, ул. Вера Циривири бр.35 Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 



Стр. 15     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Младен Цветковски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Ленче Карадаковска, ул. Ѓуро Салај бр.63б Скопје, 
предложена од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-14/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  



Стр. 16     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2560 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Даниела С.Мишковска предложена од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање 

на политичката партија се именува / избира лицето:  ААллееккссааннддаарр  ШШууллеевв,,  уулл..ШШииддссккаа  ббрр..1188--11//22,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Костадин Ацевски  предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 

партија се именува / избира лицето:  ММллааддеенн  ЦЦввееттккооввссккии,,  уулл..ЃЃуурроо  ССааллаајј  ббрр..5566,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Виолета Вецковска предложена од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Кристијан Стаменов, ул. Шидска бр.66А Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 



Стр. 17     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Александар Стојкоски предложен од 
политичката партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по 
барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Ванчо Николовски, ул. Шидска бр.12/2-22 
Скопје, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-15/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

 
  

  

  



Стр. 18     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2561 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Зоран Гулев  предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 

партија се именува / избира лицето Дијана Бошковска,,  уулл..ВВииаа  ИИггннааттииаа  ббрр..1155  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Драган Тевдовски  предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 

партија се именува / избира лицето:  ММииллееннаа  ТТррииффккооввииќќ,,  уулл..ККррссттоо  РРааккооввссккии  ббрр..3355,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  

оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Славица Крстевска  предложена од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Гордана Јовчевска, бул.Партизански Одреди бр.106 
Скопје, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 



Стр. 19     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Владанка Дренковска предложена од 
политичката партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по 
барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Добрислав Апостолоски, ул. Крсто Раковски 
бр.10 Скопје, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-16/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  



Стр. 20     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
  

  

          Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2562 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Македонска Величковиќ  предложена од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање 

на политичката партија се именува / избира лицето Ана Тасева,,  уулл..44--ттии  ЈЈууллии  ббрр..11--44//1155  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Кузман Маневски предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 

партија се именува / избира лицето:  ММааррииннаа  ММииттррееввссккаа,,  уулл..ССттооббии  ббрр..88,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Иван Наков  предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Марјана Заковска ул.Вера Циривири бр.16 Скопје, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 



Стр. 21     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Ѓорѓи Маневски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Кузман Мане  

ски, ул. 4-ти Јули бр.52 Скопје, предложен од политичката партија СДСМ. 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-17/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  



Стр. 22     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2563 
 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Соња Јовческа  ул. Атанас Иљовски бр.20, Скопје, 
вработена во СУГС„Михајло Пупин“-Скопје на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: престанок на работен однос  се именува / избира лицето Загорка Вељановска ул.Никола 

Вукмировиќ  ббрр..1144АА,,  ССккооппјјее,,  ввррааббооттееннаа  ввоо  ЈЈООУУДДГГ„„ППррооллеетт““--ККааррппоошш.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Моника Чадиковска  предложена од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето Ивона Атанасовска ул.Мечкин Камен бр.4  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Даниела Гроздановска предложена од политичката 
партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ЗЗллааттккоо  ССррббииннооввссккии  уулл..ЃЃооррччее  ППееттрроовв  ббрр..4400АА,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
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На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Анета Савевска  предложена од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Филип Јовчевски ул.Атанас Иљовски бр.20, Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Милковска Ленче предложена од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Јован Алексовски ул. Никола Вукмаровиќ бр.15, Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-18/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 26.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2563 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Загорка Вељановска  ул ул.Никола Вукмировиќ  ббрр..1144АА,,  

ССккооппјјее,,  ввррааббооттееннаа  ввоо  ЈЈООУУДДГГ„„ППррооллеетт““--ККааррппоошш на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: здравствени причини  се именува / избира лицето Александар Анчевски ул.Ѓорче Петров 

бр.60 влез 5 стан 8 вработен во МРТВ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2266..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-18/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  
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4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2564 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Андреа Атанасовски  предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето Виолета Поповска ул.Македонска Преродба бр.19  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Мице Мицевски предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ДДааннииееллаа  ГГррооззддааннооввссккаа  уулл..ЦЦррннооггооррссккаа  ббрр..66,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Маја Костовска  предложена од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Даниела Камчева ул.Арсение Јовков бр.41, Скопје, 
предложенa од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Јован Алексовски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Александар Ѓорѓиевски ул.Црногорска бр.10, Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-19/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2565 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Ирена Петровска  предложена од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето Наташа Гребенарова Теофиловска ул.Шидска бр.5 б  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Весна Канчева предложена од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ССаашшоо  ССттееффааннооввссккии  уулл..ММаајјссккии  ММааннииффеесстт  ббрр..4400  бб,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Петранка Кежаровска предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Дарко Мишовски ул.Стево 
Филиповиќ бр.4-4/9, Скопје, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Бојан Божиновски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Дарко Китановски  ул.Ѓуро Салај бр.65, Скопје, предложен 
од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-20/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2565 
 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Марица Костурска ул.Исаија Мажовски бр.6 стан 

12, Скопје вработена во Општина Ѓорче Петров на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: пензионирање се именува / избира лицето : Славица Дамјановска ул.Исаија Мажовски 
бр.30/9, Скопје, вработена во ЈОУДГ „Снежана“-Чаир. 

  

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-20/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  
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4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 03.04.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2565 
 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Дарко Китановски предложен од политичката 

партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 
политичката партија  се именува / избира лицето: Ленче Фотевска ул.Браќа Галеви бр.10, Скопје, 
предложена од политичката партија СДСМ. 

  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

во ССккооппјјее,,  0033..0044..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-20/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  
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3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2566 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Слободан Милевски предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ВВеерраа  ВВааннччоовваа  уулл..ИИссааиијјаа  ММаажжооввссккии  ббрр..4400//33--11,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Слободан Настевски предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ММииррјјааннаа  ЉЉууббииќќ  уулл..ВВооиинн  ДДрраашшккооввцции  ббрр..99,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Светлана Стаменова предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Слободан Милевски ул.Исаија 
Мажовски бр.40/2-3, Скопје, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 
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своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Филип Тасков предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Теодора Трајчевска  ул.Злате Михајловски бр.12, Скопје, 
предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-21/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2567 
 
 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Ивица Божиновски  предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ГГоорраанн  ББииллббииллооссккии,,  уулл..44  ббрр..110088  сс..ННооввоо  ССееллоо,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Јорде Јанковски  ул.1 бр.4, Скопје вработен во 

ЈУ Национален парк Маврово на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
промена на адреса на живеење  се именува / избира лицето: Миле Младеноски ул.1 бр.6 с.Ново Село, 
Скопје, вработен во ЈСП Скопје. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Горан Билбиловски  предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
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на политичката партија се именува / избира лицето: Ивица Божиновски ул.1 бр.33 с.Ново Село, Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-22/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2568 
 

 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Благоја Симоновски  предложен од политичката партија 

СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ААллееккссааннддаарр  ББооццееввссккии,,  уулл..ААллееккссоо  ДДееммннииееввссккии  ббрр..1155//3311,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Сањица Србиновска предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Јулија Ангеловска ул.Крсто 
Раковски бр.24 Скопје, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 
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На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Даниела Симоновска предложена од 

политичката партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по 
барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Роза Спасовска ул.Алексо Демниевски бр.7/4 
Скопје, предложена од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа  
 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-23/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2569 
 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Милчо Вељановски  предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ЛЛииддиијјаа  ППааннееввссккаа,,  уулл..ББууттееллссккаа  ббрр..2233//33,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  

оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВМРО-ДПМНЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Дејан Трпевски  предложен од политичката партија 

СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ЈЈууллиијјааннаа  ТТррппееввссккаа,,  уулл..  ММиисс  ССттоонн  ббрр..2200,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
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На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Маја Крстевска предложена од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Снежана Вељановска ул. Мис Стон бр.23 Скопје, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Јулијана Трпевска предложена од политичката 

партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Рубинчо Настески ул.Алексо Демниевски бр.15/31 Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-24/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

  
 

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2570 
 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Радмила Темелковска  предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање 

на политичката партија се именува / избира лицето:  ВВииооллееттаа  ММааррккооввссккаа,,  уулл..ХХррииссттоо  ББааттааннџџииеевв  ббрр..6699,,  

ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВМРО-ДПМНЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Игор Дамјановски  предложен од политичката партија 

СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 

партија се именува / избира лицето:  ННааддаа  ТТееммееллккооввссккаа,,  ББуулл..  ИИллииннддеенн  ббрр..6644,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Мирко Радевски  предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
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на политичката партија се именува / избира лицето: Добре Трајковски, ул. ХХррииссттоо  ББааттааннџџииеевв  ббрр..110022,, 
Скопје, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Вера Михајловска предложена од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Даниела Симоноска ул.Алексо Демниевски бр.23/15, 
Скопје, предложена од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-25/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

  
 

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2571 
 

 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Александар Митревски  предложен од политичката 

партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ВВеерраа  ММииххаајјллооввссккаа,,  уулл..  ММааккееддооннссккаа  ППррееррооддббаа  ббрр..4466,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Даниела Марковска  предложена од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  

на политичката партија се именува / избира лицето: Тања Милановска Најдовски, ул.Арсениј Јовков  ббрр..22,, 
Скопје, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 
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Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-26/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2572 
 
 
 
 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Гоце Настевски  предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ЛЛааззоо  ЈЈооррддааннооввссккии,,  уулл..  ДДууббррооввннииччккаа  ббрр..1122,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВМРО-ДПМНЕ  .. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Марија Маркоска предложена од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор,  од следните причини : по барање  

на политичката партија се именува / избира лицето: Благојче Лазаровски, ул.Христо Батанџиев  ббрр..6600,, 
Скопје, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-27/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  

  



Стр. 45     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
  

  

  

  

  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 21.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2572 
 

 
На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор Светлана Стојчева ул.Ѓеорѓи Казепов 

бр.49 влез 1 стан 4, Скопје, вработена во Биро за развој на образованието на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, од следните причини : пензионирање се именува / избира лицето :  ЛЛииддиијјаа  ЗЗааффииррооввссккаа,,  

уулл..ССррееммссккии  ФФррооннтт  ббрр..2233аа,,  ССккооппјјее  ввррааббооттееннаа  ввоо  ММииннииссттееррссттввоо  ззаа  жжииввооттннаа  ссррееддииннаа  ии  ппррооссттооррнноо  

ппллаанниирраањњее..  

  

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател    

 
_____________________________________ 

 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2211..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр. 09-27/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 



Стр. 46     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2573 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор  ЛЛааззоо  ЈЈооррддааннооввссккии  предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 

политичката партија се именува / избира лицето:  ААннееттаа  ББоожжииннооввссккаа,,  уулл..  44--ттии  ЈЈууллии  ббрр..4422//33--1144,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВМРО-ДПМНЕ  .. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-28/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 



Стр. 47     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2574 
 

 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Јасмина Костадиновска предложенa од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање 
на политичката партија се именува / избира лицето:  ВВееррччее  ММааннееввссккаа,,  уулл..44--ттии  ЈЈууллии  ббрр..9999,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннaa  

оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Кирил Стојанов  предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ННииккооллаа  ГГииччееввссккии,,  уулл..ГГооссттииввааррссккаа  ббрр..55бб,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 



Стр. 48     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Мирче Петровски  ул.Наум Чакаров бр.26, 
Скопје вработен во ОУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“  на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: престанок на работен однос  се именува / избира лицето: Славче Димитров, ул. 
Ѓеорги Казепов бр.26, Скопје, вработен во Општина Гази Баба. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Васе Серафимовски  предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно 
појаснувањето на Државна Изборна Комисија на РМ бр. 07-494/1 од 21.02.2014 година за начинот на 
именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии се именува / избира 
лицето: Ирена Велковска, ул. Мечкин Камен бр.15 Скопје, предложена од политичката партија ДУИ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Никола Гичевски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Хајрудин Личина, ул. Панајот Гиновски бр.3б Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-29/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 



Стр. 49     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 24.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2574 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Верче Маневска предложенa од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ВВаассее  ССееррааффииммооввссккии,,  уулл..ННаауумм  ЧЧааккаарроовв  ббрр..2211аа,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2244..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 



Стр. 50     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
Бр.09-29/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2575 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Дијана Ефтимова Јаневска предложена од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно 
појаснувањето на Државна Изборна Комисија на РМ бр. 07-494/1 од 21.02.2014 година за начинот на 
именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии  се именува / избира 
лицето:  ЗЗееллиијјее  ИИссееииннии,,  уулл..ААллееккссааннддаарр  ММааккееддооннссккии  ббрр..5500АА,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  

ДДУУИИ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Харудин Личина  предложен од политичката партија 
СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ККиирриилл  ССттоојјаанноовв,,  уулл..ННаауумм  ЧЧааккаарроовв  ббрр..4488//11--1133,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Валентина Поповска  предложена од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор,  од следните 
причини: по барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Сузана Анчевска, ул. Љубин  бр.11б 
Скопје, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Благоја Павлевски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Кристина Пеповска, ул. 4-ти Јули бр.157 б Скопје, 
предложена од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-30/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  
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4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2576 
 

 
 
На местото на претседателот на избирачкиот одбор Илија Богевски ул.Ѓорче Петров  3 бр.9, Скопје, 

вработен во ЈП за железничка инфраструктура Македонски Железници, на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: поради пензионирање се именува / избира лицето:  Мирче 
Мирковски ул.Ѓорѓи Казепов бр.16, Скопје, вработен во Биро за јавни набавки. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател  

______________________________________________________ 
 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Емилија Блажевска  предложенa од политичката партија 

СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  РРииссттоовв  ГГооррггии,,  уулл..ААллееккссааннддаарр  ММааккееддооннссккии  ббрр..2233бб,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Бојан Стевковски  предложен од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор,  од следните причини: согласно 
појаснувањето на Државна Изборна Комисија на РМ бр. 07-494/1 од 21.02.2014 година за начинот на 
именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии  се именува / избира 
лицето: Ревие Даути, ул. Апостол Петков бр.9, Скопје, предложена од политичката партија ДУИ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Силјан Василевски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Арбен Салихи, ул.Александар Македонски бр.35б Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-31/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  
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2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

 
  

  

  

  

  

 
 
 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2577 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Горан Велјановски предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно 
појаснувањето на Државна Изборна Комисија на РМ бр. 07-494/1 од 21.02.2014 година за начинот на 
именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии се именува / избира 
лицето:  ББллооддиинн  ЗЗееќќииррии,,  уулл..ГГооррччее  ППееттрроовв  --33--  ббрр..2255,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ДДУУИИ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
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На местото на  членот на избирачкиот одбор Анита Симоновска  предложена од политичката партија 

СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ССииллјјаанн  ВВаассииллееввссккии,,  уулл..ННаауумм  ЧЧааккаарреевв  ббрр..4488//22--1144,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Дервиша Адемовска  предложен од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор,  од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Николинче Стефановска, ул. Црногорска 2  бр.16, 
Скопје, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Десиче Каранфиловска предложена од 
политичката партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по 
барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Драган Салтиров, ул.Анастас Коцаров бр.24 
Скопје, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-32/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
ЧЛЕНОВИ 
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1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2578 
 

 

 
 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Стевка Георгиевска  предложена од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор,  од следните 
причини : по барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Вера Настевска, ул. Шарпланинска  
бр.4, Скопје, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 
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На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Тони Трајковски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Димо Димовски, ул.Пекљане 6 бр.3 Скопје, предложен од 
политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-33/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2579 
 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Драги Цветковски  предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ААннггееллаа  ДДииммииттрроовваа,,  уулл..ББееррттрраанндд  РРаассеелл  ббрр..1100,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжееннaa  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВМРО-ДПМНЕ .. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 



Стр. 59     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Стојко Здравковски  предложен од политичката партија 

СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  РРииссттоо  ППееттррооввссккии,,  уулл..  ББееррттрраанндд  РРаассеелл  ббрр..8855,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Александар Вељановски предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор,  од следните 
причини : по барање  на политичката партија  се именува / избира лицето: Драги Цветковски, ул. Пекљане 
бр.11, Скопје, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Димо Димовски предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Јована Тасеска, ул.Тиранска бр.16 Скопје, предложена од 
политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-34/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 



Стр. 60     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2580 
 
 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Дејан Боневски  предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ЉЉууппччоо  ГГееооррггииееввссккии,,  уулл..  ББоорриисс  ББоојјааџџииссккии  ббрр..7711бб,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 



Стр. 61     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Љубомир Петковски  предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Драган Костовски, ул.Виа Игнатиа бр.21/2-10, Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-35/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 24.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2580 
 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Драган Костов предложен од политичката 

партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Александра Костовa,  ул. Виа Игнатиа бр.21/2-10 Скопје, 
предложена од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



Стр. 63     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2244..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-35/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 26.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2580 
 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Љупчо Јаневски ул.Борис Бојаџиски бр.52, 

Скопје, вработен во ЈП за одржување и заштита на патишта на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: поради здравствени причини се именува / избира лицето: Стојко Здравковски,  
ул. БорисБојаџиски бр.21 Скопје, вработен во ЈП Водовод и канализација. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 



Стр. 64     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2266..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-35/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2581 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Зоран Трајковски  предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ССууззааннаа  ИИввааннооссккаа,,  уулл..  ААввссттррааллииссккаа  ббрр..2299АА,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВМРО-ДПМНЕ  .. 
 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 



Стр. 65     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Дени Миленковиќ  предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Кристина Ристовска, ул.Борис Бојаџиски бр.37, Скопје, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  . 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Јован Ристовски  предложен од политичката 

партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Цане Горгиевски, ул.Антон Чехов бр.45А, Скопје, 
предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-36/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  
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4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2582 
 

 
На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор Василка Карталова  ул. Лука Геров бр.50-

3/9, Скопје вработена во ОУ „11-ти Октомври“ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: починато лице се именува / избира лицето: Виолета Арсовска ул. Лука Геров бр.40 , 
Скопје, вработена во ОУ „Страшо Пинџур“. 

  

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател   

 
_____________________________________ 

 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Зоран Симоновски  предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
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партија се именува / избира лицето:  РРииссттооввссккии  ЈЈоовваанн,,  уулл..ЛЛууккаа  ГГеерроовв  ббрр..5500//44--1166,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Саше Војнески предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Мартин Цинцароски, ул. Пекљане бр.62 Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Мартин Костадиновски предложен од 
политичката партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по 
барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Љубомир Петковски, ул. Лука Геров бр.19/2 
Скопје, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-37/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  
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4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

 
 
 
 

 
 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2583 
 

 
На местото на претседателот на избирачкиот одбор Кирил Митовски ул.Лука Геров 9 бр.6, Скопје, 

вработен во НУ Танец, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради 
семејни причини се именува / избира лицето:  Илија Исаковски ул.Лука Геров бр.40, Скопје, вработен во ОУ 

„Јоаким Крчовски“.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател  
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На местото на  членот на избирачкиот одбор Димитрија Аврамовски  предложен од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање 
на политичката партија се именува / избира лицето:  ММааррииннаа  ЃЃууррччииннооссккаа,,  уулл..ЛЛууккаа  ГГеерроовв  1122  ббрр..33  ББ,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Весна Силјаноска-Трајкоска предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Александра Мијоска, ул. Тиранска 
бр.1 А Скопје, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 
 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-38/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2584 
 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Џелал Селмани  предложен од политичката партија ДУИ  

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на политичката партија 
се именува / избира лицето:  ННууррии  ВВееллии,,  уулл..22  ббрр..1144  сс..ННииккиишшттааннии,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  

ДДУУИИ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
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На местото на  членот на избирачкиот одбор Стојко Димовски  предложен од политичката партија 
СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ССаашшоо  ИИввааннооввссккии,,  уулл..9955  ббрр..3311,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  

ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Срѓан Столиќ предложен од политичката 
партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно 
појаснувањето на Државна Изборна Комисија на РМ бр. 07-494/1 од 21.02.2014 година за начинот на 
именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии  се именува / избира 
лицето: Абдула Јалиу с.Никиштане, Скопје, предложен од политичката партија ДПА. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-39/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  
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4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

 
 
 
 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2584 
 

 
На местото на  заменик членот на избирачкиот одбор Миле Мрчковски  предложен од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање 
на политичката партија се именува / избира лицето:  ЗЗллааттккоо  ППееттккооввссккии,,  уулл..11  ббрр..88--ООррммаанн,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  

оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик  член   

______________________________________________________ 
 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-39/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 20.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2584 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Сашо Ивановски  предложен од политичката партија 

СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ВВааллееннттииннаа  ИИввааннооввссккаа,,  уулл..9955  ббрр..3311,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжееннаа  оодд  ппооллииттииччккааттаа  

ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2200..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-39/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2585 
 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Душко Тодоровски предложен од политичката партија 

СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ННииккооллаа  ТТооддооррооввссккии  уулл..22  ббрр..1144,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  

ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 
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своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Јовица Тодоровски предложен од политичката 
партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Лидија Китановска ул.2 бр.13, Скопје, предложена од 
политичката партија СДСМ. 

 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 
 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 

 
 

во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-40/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

  
 

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2586 
 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Дејан Бошковски предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 

политичката партија се именува / избира лицето:  ЉЉууппччоо  ММииррччеессккии  уулл..5500  ббрр..1155,,  ВВооллккооввоо,,  ССккооппјјее,,  

ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Зоран Груевски предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Игне Маркоски ул.40 бр.35, Волково, Скопје, 
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Ѓорѓија Наjдевски предложен од политичката 
партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Благоја Цветковски ул.1 бр.2, с.Кучково, Скопје, предложен 
од политичката партија СДСМ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-41/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  



Стр. 78     Број 4   Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 
3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2587 
 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Ана Робева предложена од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ЈЈооввииццаа  ВВииддеессккии  уулл..6655  ббрр..11,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  

ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Маре Андонова предложена од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Марија Лазаревска ул.52 бр.115а, Скопје, предложена од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Синиша Ристевски предложен од политичката 
партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Кристијан Тодоровски ул.102 бр.66, Скопје, предложен од 
политичката партија СДСМ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-42/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  
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3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2588 
 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Даниела Деловска предложена од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на 
политичката партија се именува / избира лицето:  ТТррииффуунн  ППллјјааччккооввссккии  уулл..77  ббрр..3355,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Дијана Јанкуловска предложена од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Маргарита Георгиевска ул.5 бр.38, Скопје, предложена 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 
 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-43/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2589 
 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Маја Кушевска предложена од политичката партија 

СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на политичката 
партија се именува / избира лицето:  ВВллааттккоо  ЈЈааккииммооввссккии  уулл..9955  ббрр..66,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  

ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Љупчо Мишевски  предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Дејан Бошковски ул.10 бр.13, Волково, Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Зоран Лалевиќ  предложен од политичката 
партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Марина Ивановска ул.95 бр.31, Скопје, предложенa од 
политичката партија СДСМ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 
 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-44/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2590 
 

 
На местото на претседателот на избирачкиот одбор   Маја Павловска ул.103 бр.24, Скопје, вработена во 

Министерство за транспорт и врски, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 

причини: поради здраствени причини се именува / избира лицето :  ЗЗооррииццаа  ССттааммееннккооввссккаа  уулл..110011  ббрр..7755АА,,  

ССккооппјјее  ввррааббооттееннаа  ввоо  ААггееннцциијјаа  ззаа  ммллааддии  ии  ссппоорртт..  
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Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател  

______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор Зорица Стаменковска  ул.101 бр.75А, 
Скопје, вработена во Агенција за млади и спорт, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: поради избор за Претседател во истоименот избирачки одбор се именува / избира 

лицето: Вера Костоска ул. 5 бр. 26Б, Волково, Скопје вработена во ООУ„Тихомир Милошевски.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател   

 
_____________________________________ 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Весна Стоименов предложена од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 

политичката партија се именува / избира лицето:  ММааррттиинн  ЈЈааккииммооввссккии  уулл..ИИссааиијјаа  ММаажжооввссккии  ббрр..3388//22--1166,,  

ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Маријан Божиновски предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Виолета Стојанова ул.Штросмаерова бр.24/18, Скопје, 
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Јован Дуковски  предложен од политичката 
партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Златко Брњарчевски ул.53 бр.4, Скопје, предложен од 
политичката партија СДСМ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-45/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2591 
 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Ангелко Трпески предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 
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политичката партија се именува / избира лицето:  ЗЗоорраанн  ТТррееннггооссккии  уулл..6600  ббрр..5533,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Ласте Кипријановски предложен од политичката партија 
СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на политичката 

партија се именува / избира лицето:  ССррѓѓаанн  ССттооллииќќ  уулл..7700  ббрр..8800,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ппооллииттииччккааттаа  

ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Ѓоко Милчевски  предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање  
на политичката партија се именува / избира лицето: Дејан Костовски ул.74 бр.13, Скопје, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Златко Брњарчевски  предложен од 
политичката партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање  на политичката партија се именува / избира лицето: Стојко Димовски ул.35 бр.7, Скопје, предложен 
од политичката партија СДСМ. 

 
 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-46/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

  

  

  

  

  

 
 

           Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2553/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2553/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2553/1 се избира Емилија Симеоновска од Скопје  

вработена во Земјоделски Институт, адреса ул. Стево Филиповиќ бр.4. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 
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За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2553/1 се избира Виолета Стојанова од 

Скопје вработена во Државен Архив на Р.Македонија, адреса ул. Стево Филиповиќ бр.14. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2553/1 се избираат :  

 

1) Драгица Солунчева од Скопје вработена во СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“, адреса на живеење 

ул.Стево Филиповиќ бр.2; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Лидија Поп Трајкова од Скопје вработена во ЈОУДГ „Росица“, адреса на живеење _ул.Стево 

Филиповиќ бр.4; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2553/1 се именуваат :  

 

3) Славица Матевска  од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Веле Марков бр.35а; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Снежана Јовановска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Злате Михајловски бр.2; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2553/1 се избираат :  

 

1) Јовица Стефановски од Скопје вработен во Агенција за катастар на недвижности на РМ, адреса на 

живеење ул.Рафајло Батино бр.41; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Ацо Стојковски од Скопје вработен во ЈП Паркови и Зеленило, адреса на живеење ул.Рафајло 

Батино бр.90; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2553/1 се именуваат :  
 

3) Симон Матевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Веле Марков бр.35а; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 
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4) Анкица Богеска од Скопје  предложена од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.Рафајло 

Батино бр.21; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
_____________________________________ 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-47/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2554/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2554/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2554/1 се избира Сунчица Милошевска Стојанова 

од Скопје  вработена во ООУ „Мирче Ацев“ , адреса ул. Панко Брашнаров бр.23. 
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своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2554/1 се избира Тања Павловска од Скопје 

вработена во ООУ „Страшо Пинџур“, адреса ул. Воин Драшкоци бр.55. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2554/1 се избираат :  

 

1) Дијана Треневска  од Скопје вработена во Министерство за образование и наука на РМ, адреса 

на живеење ул.Воин Драшкоци бр.40; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Ангелика Недевска од Скопје вработена во ООУ „Димо Хаџи Димов“, адреса на живеење ул.Воин 

Драшкоци бр.7; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2554/1 се именуваат :  

 

3) Даниела Ристевска  од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Кичевска бр.3; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Боре Еркечов од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.Лихнида 

бр.2/2-17; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2554/1 се избираат :  

 

1) Данило Ончевски од Скопје вработен во СУГС „Лазар Личеновски“, адреса на живеење 

ул.Мавровска бр.11; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Тимко Чичаковски од Скопје вработен во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“, адреса на живеење 

ул.Кичевска бр.6; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2554/1 се именуваат :  
 

3) Гордана Наумовска Трајковска  од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 

на живеење ул.4-ти Јули бр.2/1-4; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Драгица Петровска од Скопје  предложена од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Кичевска бр.23; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-48/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 18.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2554/1 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Тимко Чичакоски ул.Кичевска бр.6, Скопје 

вработен во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
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причини: поради службено патување во странство се именува / избира лицето: Лазо Недевски, ул. Воин 
Драшкоци бр.7 Скопје, вработен во Меѓуопштински центар за социјална работа . 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  1188..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-48/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2560/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2560/1 . 
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За претседател на избирачкиот одбор број 2560/1 се избира Благојче Стојаноски од Скопје  

вработен во Институт за земјотресно инженерство, адреса ул. Шидска бр.7. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2560/1 се избира Светлана Трајановска од 

Скопје вработена во СУГС „Методи Митевски-Брицо“, адреса ул. Шидска бр.26. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2560/1 се избираат :  

 

1) Виолета Шапковска  од Скопје вработена во Драмски Театар Скопје, адреса на живеење 

ул.Шидска бр.24; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Марјанчо Младеновски од Скопје вработен во ЈСП-Скопје, адреса на живеење ул.Шидска бр.50; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2560/1 се именуваат :  

 

3) Кети Костадиновска  од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на 

живеење ул.4-ти Јули бр.1-4/9; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Игор Трајчевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.Шидска 

бр.26/1-1; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2560/1 се избираат :  

 

1) Горан Манасиевски од Скопје вработен во Агенција за катастар на недвижности на РМ, адреса на 

живеење ул.Шидска бр.12; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Сехија Радончиќ од Скопје вработена во Институт за земјотресно инженерство, адреса на живеење 

ул.Шидска бр.2-18/30; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2560/1 се именуваат :  
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3) Даниела Стојчевска од Скопје предложенa од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Шидска бр.12-4/2; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Иле Михајловски од Скопје  предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.4-ти 

Јули бр.1/2-1; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-49/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2571/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2571/1 . 
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За претседател на избирачкиот одбор број 2571/1 се избира Ванчо Стојановски од Скопје  

вработен во НУ Македонска Филхармонија, адреса ул. 4-ти Јули бр.83. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2571/1 се избира Ана Цветкоска Панова 

од Скопје вработена во ЈОУДГ „13 Ноември“, адреса ул. Македонска Преродба бр.100. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2571/1 се избираат :  

 

1) Сузана Пиштолова од Скопје вработена во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјални работи, 

адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.1-11/17; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Бисерка Цикарска од Скопје вработенa во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјални работи , адреса 

на живеење ул.4-ти Јули бр.96; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2571/1 се именуваат :  

 

3) Кире Радевски  од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Ѓорѓи Kазепов бр.26; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Јонче Нешовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Македонска Преродба бр.79/1-1 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2571/1 се избираат :  

 

1) Тони Трипуновски од Скопје вработен во Медицински Факултет, адреса на живеење 

ул.Македонска Преродба бр.81; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Драган Петровски од Скопје вработен во Собрание на РМ, адреса на живеење ул.Македонска 

Преродба бр.62; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2571/1 се именуваат :  
 

3) Наташа Чурлинова од Скопје предложенa од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.4-ти Јули бр.87/4-2; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Бојан Темелковски од Скопје  предложена од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

бул.Илинден бр.64; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-50/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

  

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2572/1  
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 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2572/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2572/1 се избира Јорданчо Поповски од Скопје  

вработен во Министерство за образование и наука, адреса ул. Мијачка бр.29. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2572/1 се избира Зојка Поповска од Скопје 

вработена во ОУ„Невена Георгиева Дуња“, адреса ул. Јадранска бр.8. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2572/1 се избираат :  

 

1) Климентина Поповска од Скопје вработена во Економски Институт, адреса на живеење ул.Мијачка 

бр.29; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Соња Поповска од Скопје вработен во ЈП Водовод и канализација, адреса на живеење ул.Мечкин 

Камен бр.18; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2572/1 се именуваат :  

 

3) Лазе Најдовски  од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Арсени Јовков бр.2; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Ирена Кофиловска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.4-ти 

Јули бр.135 б; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2572/1 се избираат :  

 

1) Срѓан Цветковски од Скопје вработен во ЈП Паркови и зеленило, адреса на живеење 

ул.Јадранска бр.12; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Зоран Трајковски Дојчиновски од Скопје вработен во Агенција за катастар на недвижности на РМ, 

адреса на живеење ул.Ѓорѓи Казепов бр.51; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2572/1 се именуваат :  
 

3) Милан Атанасовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Македонска Преродба бр.51; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Димче Димовски од Скопје  предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.4-ти 

Јули бр.59; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-51/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2574/1  
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 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2574/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2574/1 се избира Билјана Стојаноска Дочиноски од 

Скопје  вработен во Секретаријат за европски прашања на РМ, адреса ул.Наум Чакаров бр.48. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2574/1 се избира Александар Проданов од 

Скопје вработен во Управа за хидрометеролошки работи на РМ, адреса ул. Ѓорѓи Казепов бр.1-14/4. 

Своерачен потпис на избраниот заменик 

претседател 
_____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2574/1 се избираат :  

 

1) Славица Стевчевска  од Скопје вработена во Управа за хидрометеролошки работи на РМ, адреса 

на живеење ул. Ѓорѓи Казепов бр.16; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Татијана Ценова Митровска од Скопје вработенa во Агенција за катастар на недвижности на РМ, 

адреса на живеење ул.Гостиварска бр.5; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2574/1 се именуваат :  

 

3) Јасмина Костадиновска  од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на 

живеење ул.Наум Чакаров бр.49-2/3; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Благоја Павлески од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Гостиварска бр.18б; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2574/1 се избираат :  

 

1) Ленче Томова од Скопје вработена во АСУЦ „Боро Петрушевски“, адреса на живеење ул.Мијачка 

бр.53А; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Зоран Трпевски од Скопје вработен во Кинотека на РМ, адреса на живеење ул.Наум Чакаров бр.36; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2574/1 се именуваат :  
 

3) Илија Бискоски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Атанас Коцарев бр.8а; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Исидор Гичевски од Скопје  предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Гостиварска бр.8б. 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-52/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

  
 

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 
 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2576/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2576/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2576/1 се избира Весна Марковска од Скопје  

вработена во ЈОУДГ „Росица“, адреса ул. Трајко Бошковски Тарцан бр.3. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2576/1 се избира Размена Чекиќ Дуровиќ 

од Скопје вработена во Министерство за економија, адреса ул. Андреја Зоографски бр.6. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2576/1 се избираат :  

 

1) Силвана Савевска  од Скопје вработена во ООУ „Тихомир Милошевски“, адреса на живеење ул. Ѓорче 

Петров 1 бр.2; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Роберт Поповски од Скопје вработен во Медицински Факултет, адреса на живеење ул. Трајко 

Бошковски Тарцан бр.18; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2576/1 се именуваат :  

 

3) Игор Јакимовски  од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Ѓорче Петров бр.159/3; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Ненад Арсовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Црногорска бр.25а; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2576/1 се избираат :  

 

1) Сашо Негриевски од Скопје вработен во ЈСП, адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.105; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Слободан Трајковски од Скопје вработен во ЈП Градски Паркинг, адреса на живеење ул.Островска  

бр.2; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2576/1 се именуваат :  
 

3) Валентина Дуковска од Скопје предложенa од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на 

живеење ул.Ѓеорги Казепов бр.16/3-8; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Марио Ристов од Скопје  предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Александар Македонски бр.23 б. 

Своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-53/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
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членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2579/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2579/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2579/1 се избира Ирена Павловска Китанчевска од 

Скопје  вработена во Фонд за здравствено осигурување на РМ, адреса ул. Бертранд Расел бр.30. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2579/1 се избира Јасмина Стојановска од 

Скопје вработена во ООУ „Страшо Пинџур“, адреса ул. Шарпланинска бр.63. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2579/1 се избираат :  

 

1) Маја Тодоровска од Скопје вработена во СУГС „Лазар Танев“, адреса на живеење ул. Тиранска 

бр.17; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Вецка Спасовска од Скопје вработена во ООУ „Тихомир Милошевски“, адреса на живеење ул. 

Тиранска 2 бр.12; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2579/1 се именуваат :  

 

3) Александар Вељановски  од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на 

живеење ул.Арсо Мицков бр.30; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Игор Трајковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.Пекљане 

бр.96; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2579/1 се избираат :  

 

1) Ѓорѓи Стојкоски  од Скопје вработен во Министерство за финансии, адреса на живеење ул.Тиранска 

бр.4; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 
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2) Борче Петковски од Скопје вработен во Агенција за катастар на недвижности на РМ, адреса на 

живеење ул.Бертранд Расел бр.43; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2579/1 се именуваат :  
 

3) Славица Бараковска Васковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 

на живеење ул.Шарпланинска бр.25; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Сашко Зомбра од Скопје  предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.Пекљане 

бр.17. 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
_____________________________________ 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-54/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.                                                                      ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр 
   

    
ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 19.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
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членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2579/1 
 
 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Сашко Зомбра предложен од политичката 
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање  на 
политичката партија се именува / избира лицето: Дејан Боневски, ул.Моцартова бр.75 Скопје, предложен од 
политичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  1199..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-54/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 



Стр. 107     Број 4  Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров         4 Април    2014 година 

 

 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2580/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2580/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2580/1 се избира Анета Симиќ од Скопје  вработена 

во ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“, адреса ул. Борис Бојаџиски бр.63. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2580/1 се избира Ванчо Тасев од Скопје 

вработен во Министерство за финансии, адреса ул. Моцартова бр.76. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2580/1 се избираат :  

 

1) Златко Перовски од Скопје вработен во Агенција за храна и ветринарство на РМ, адреса на живеење 

ул. Борис Бојаџиски бр.17; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Зорка Самарџиска од Скопје вработенa во Фонд за здраствено осигурување на РМ, адреса на 

живеење ул. Борис Бојаџиски бр.75; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2580/1 се именуваат :  

 

3) Ирена Тодоровска  од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Арсо Мицков бр.48; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Зоран Ѓорѓиевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Женевска бр.8/24; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2580/1 се избираат :  

 

1) Нада Николова од Скопје вработенa во ЈП Градски Паркинг, адреса на живеење ул.Арсо Мицков 

бр.24 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 
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2) Тони Трпковски од Скопје вработен во ЈСП Скопје, адреса на живеење ул.Арсо Мицков бр.35; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2580/1 се именуваат :  
 

3) Душко Мојсовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Моцартова бр.15; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Слободан Стојмановски од Скопје  предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Пекљане бр.70. 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-55/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
                                                                         ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 21.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
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членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2580/1 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Зоран Ѓорѓиевски предложен од политичката партија 

СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на политичката 
партија  се именува / избира лицето:  ММааррттиинн  ККооссттааддииннооввссккии,,  уулл..ЛЛууккаа  ГГеерроовв  ббрр..1199//1166,,  ССккооппјјее,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ппооллииттииччккааттаа  ппааррттиијјаа  ССДДССММ.. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 

 
 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

во ССккооппјјее,,  2211..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-55/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 24.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
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членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2580/1 
 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Слободан Стојмановски предложен од 

политичката партија СДСМ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на политичката партија се именува / избира лицето: Стефанија Стојмановска,  ул. Пеклање бр.70 
Скопје, предложена од пилитичката партија СДСМ. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2244..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-55/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр.. 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
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членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2581/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2581/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2581/1 се избира Невен Радичевски од Скопје  

вработен во ЈНУ Институт за национална историја, адреса ул. Лука Геров 4 бр.4-22/1. 

Своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2581/1 се избира Анкица Наумовска од 

Скопје вработена во СУГС „Јосип Броз Тито“, адреса ул. Пелинце бр.7а. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2581/1 се избираат :  

 

1) Нелко Нелковски од Скопје вработен во Македонски Народен Театар, адреса на живеење ул. Пелинце 

бр.15; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Сузана Пејковска од Скопје вработена во МЗШВ-ДИЗ, адреса на живеење ул. Австралиска бр.26; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2581/1 се именуваат :  

 

3) Весна Силјановска Трајковска  од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 

на живеење ул. Пелинце бр.17; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Зоран Симоновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.Антон 

Чехов бр.56а; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2581/1 се избираат :  

 

1) Сања Синадиновска од Скопје вработена во ООУ „Страшо Пинџур“, адреса на живеење ул.Антон 

Чехов бр.9; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 
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2) Стојан Ристевски од Скопје вработен во ЈП Државни патишта , адреса на живеење ул.Антон Чехов 

бр.41Б. 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2581/1 се именуваат :  
 

3) Даниела Трпковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.Антон Чехов бр.57А; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Менче Гиновска од Скопје  предложена од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.Лука 

Геров бр.46/3-10. 

Своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-56/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
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комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2582/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2582/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2582/1 се избира Сашо Војнески од Скопје  вработен 

во ОУ „Страшо Пинџур“, адреса ул. Лука Геров  бр.50. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2582/1 се избира Марија Менкиновска од 

Скопје вработена во Технолошки Факултет-Велес адреса ул. Лука Геров бр.1-5/12. 

Своерачен потпис на избраниот заменик 

претседател 
_____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2582/1 се избираат :  

 

1) Елизабета Ристоска од Скопје вработена во ЈСП, адреса на живеење ул. Лука Геров бр.4-16/5; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Драган Николовски од Скопје вработен во ЈП Градски Паркинг, адреса на живеење ул. Лука Геров 

бр.3-21/24. 

Своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2582/1 се именуваат :  

 

3) Бобан Наумовски  од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул. Лука Геров 1 бр.9; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Загорка Стојмановска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

ул.Пекљане бр.70. 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2582/1 се избираат :  

 

1) Љупче Митровски од Скопје вработен во Драмски Театар-Скопје, адреса на живеење ул.Лука Геров 46 

бр. 2-1/10; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Софија Марковска од Скопје вработенa во ЈСП , адреса на живеење ул.Лука Геров 44 бр.2-13/25. 

Своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2582/1 се именуваат :  
 

3) Симона Стојановска од Скопје предложенa од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на 

живеење ул.Арсо Мицков бр.22; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Милан Ристоски од Скопје  предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.Лука 

Геров бр.50/4-16. 

Своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-57/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2587/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2587/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2587/1 се избира Валентина Василевска-Богоевска 

од Скопје  вработена во ООУ „Тихомир Милошевски“, адреса ул. 31 бр.11, с.Волково. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2587/1 се избира Татјана Димитрова од 

Скопје вработена во Агенција за катастар на недвижности на РМ адреса ул. 8 бр.5. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2587/1 се избираат :  

 

1) Горан Димитривески од Скопје вработена во ЈСП, адреса на живеење ул. 25 бр.9, Волково; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Јовица Димовски од Скопје вработен во Министерство за транспорт и врски, адреса на живеење 

ул. 10 бр.16. 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2587/1 се именуваат :  

 

3) Љупче Мишевски  од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул. 28 бр.3, с.Волково; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Синиша Ристевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.9 бр.3. 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
 

 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2587/1 се избираат :  
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1) Веселка Видеска од Скопје вработена во Министерство за култура, адреса на живеење ул.95 бр.47 б; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Мирослав Димовски од Скопје вработен во ЈСП Скопје , адреса на живеење ул.46 бр.6. 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2587/1 се именуваат :  
 

3) Ивaна Димовска од Скопје предложенa од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.10 бр.16, с.Волково; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Маја Кушевска од Скопје  предложена од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.101 

бр.17. 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-58/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

 

 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2588/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2588/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2588/1 се избира Светислав Крстиќ од Скопје  

вработен во Природно-математички Факултет, адреса ул. 103 бр.9. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2588/1 се избира Дијана Јовановска од 

Скопје вработена во ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“ адреса ул. 101 бр.76. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2588/1 се избираат :  

 

1) Кети Јаневска од Скопје вработена во Општина Ѓорче Петров, адреса на живеење ул. 31 бр.1; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Елена Јовановска од Скопје вработенa во Медицински Факултет, адреса на живеење ул. 102 бр.23. 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2588/1 се именуваат :  

 

3) Лидија Стојкоска  од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул. 22 бр.37; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Сашо Цветковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.10 

бр.17а. 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

 

 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2588/1 се избираат :  
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1) Среќко Комненов од Скопје вработен во Општина Ѓорче Петров, адреса на живеење ул.46 бр.11; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Живко Јовановски од Скопје вработен во ЈУДГ „Раде Јовчевски Корчагин“, адреса на живеење 

ул.100 бр.70. 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2588/1 се именуваат :  
 

3) Гоце Јовчевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.74 бр.12; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Мики Митковски од Скопје  предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.44 бр.2. 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-59/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  

 

 

 

 
Образец број 9 
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член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 

РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 

членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 

донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2590/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2590/1 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број 2590/1 се избира Маргарита Стефановска од Скопје  

вработена во СУГС „8-ми Септември“, адреса ул. 50 бр.12а. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2590/1 се избира Сашо Стојменов од Скопје 

вработен во СУГС „Ѓорѓи Димитров“ адреса ул. 10 бр.35а. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 

За членови на избирачкиот одбор број 2590/1 се избираат :  

 

1) Силвана Стојковска од Скопје вработена во ООУ „Страшо Пинџур“, адреса на живеење ул. 103 бр.13; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 

2) Лилјана Стојановска  од Скопје вработенa во СУГС „Кочо Рацин“, адреса на живеење ул. 26 бр.17; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  

За членови на избирачкиот одбор број 2590/1 се именуваат :  

 

3) Илија Тасевски  од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 

25 бр.2; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 

4) Ласте Кипријановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.38 

бр.1. 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2590/1 се избираат :  

 

1) Иво Скилески  од Скопје вработен во ООУ „Ѓорче Петров“, адреса на живеење ул.72 бр. 22; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 

2) Миле Станојоски од Скопје вработен во ЈСП Скопје, адреса на живеење ул.49 бр.34. 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2590/1 се именуваат :  
 

3) Славко Дулевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 

ул.51 бр.15; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 

4) Кристијан Стојановски од Скопје  предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.8 

бр.1. 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   
 

 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има 

право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во 
рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Во ССккооппјјее,,  2255..0022..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-60/1  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. Весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 26.03.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2590/1 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Миле Станојоски ул.49 бр.34, Скопје, вработен 

во ЈСП Скопје на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради здравствени 
причини се именува / избира лицето: Марјанчо Сарафиловски, ул. 103 бр.13 Скопје, вработен во ЈП 
Комунална хигиена. 

 

Своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во ССккооппјјее,,  2266..0033..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-60/2  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

 
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 04.04.2014 година, во состав Претседател Васка Трпковска, и 
членовите Снежана Петрушевска, Томислав Боцевски, Билјана Атанасовска и Мимоза Даскалова го 
донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2590/1 
 

 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор Иво Скилевски  ул.72 бр. 22, Скопје, вработен во 

ООУ „Ѓорче Петров“ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предложен во 
листа на кандидати за пратеници се именува / избира лицето: Тони Суклевски, ул. 10 бр.31, Волково, Скопје, 
вработен во ЈП Паркови и зеленило. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

 
_____________________________________ 

 
 

Ова решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Ѓорче Петров и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

во ССккооппјјее,,  0044..0044..22001144  ггооддииннаа   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Бр.09-60/3  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ВВаассккаа  ТТррппккооввссккаа  сс..рр..  

  
 

ЧЛЕНОВИ 

1. ССннеежжааннаа  ППееттрруушшееввссккаа  сс..рр..  

2. ТТооммииссллаавв  ББооццееввссккии  сс..рр..  

3. ББииллјјааннаа  ААттааннаассооввссккаа  сс..рр..  

4. ММииммооззаа  ДДаассккааллоовваа  сс..рр..  


