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Izleguva po potreba-ЧЕТВРТОК - 27-02-2014 god. broj 4. god XVIII. 

@-ska 749014004563010 Deponent Narodna banka na Makedonija;  
E-mail: novacio@.mt.net.mk   Primerok 50 denari  

_________________________________________________________________ 
 

 
 
Vrz osnova na ~len 37 i ~l.39 st.3 od Izborniot Zakonik (,,Slu`ben vesnik na 

na RM,, br.40/06, 136.08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13 i 14/14) 

Op{tinskata izborna komisija na sednicata od 06-02-2013 god go donese slednoto  

 
 
 

R   E   [   E   N   I   E 
Za objavuvawe na Одлука за разрешување и Re{enijata за изменување и дополнување на 

решенијата за формирање на ИО во соатав на ОИК Новаци  

vo Slu`ben glasnik op{tina Novaci. 
 

 

 СЕ ОБЈАВУВААТ: 
 
 1, ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ 

2. РЕШЕНИЈА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКИ МЕСТА ВО ОИК НОВАЦИ 
  

 3.Re{enieto vleguva vo sila so denot na donesuvaweto  
 
 
 
 

во   ННоовваацции   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

2266..0022..22001144  ггоодд  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССТТЕЕВВЧЧЕЕ    ААННГГЕЕЛЛЕЕВВССККИИ 
   
  ____________________________________________________________________________ 

ЧЛЕНОВИ 

1. ЉЉУУППЧЧОО    ММООЈЈССООВВССККИИ  __________________________________________  

2. ББООРРИИСС    ХХРРИИССТТООВВССККИИ  __________________________________________  

3. ГГООЦЦЕЕ  ТТРРААЈЈККООВВССККИИ,,ззаамм ______________________________________________  

4. ММИИРРЈЈААННАА  ККУУЗЗММААННООВВССККАА  ______________________________________ 
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Врз основа на членовите 38 ст.4   од Изборниот законик (“Службен весник на 
Р. М.” Број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен 
текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски и членовите Љупчо 
Мојсовски и Мирјана Кузмановска и Гоце Трајковски заменик член  ја донесе 
следната 

О  Д  Л  У  К  А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ 

 
      Член 1 

Согласно член 38  став 4 од Изборниот законик се разрешуваат следните 
членови на Избирачки одбори: 

Бр. Име Презиме функција 
ИО за ИМ 
број 

1. Елица  Јанкуловска Зам.претседател 158 
2. Слободан  Димовски Зам.претседател 159 
3. Живко Милошевски претседател 162 
4. Васко  Јовановски претседател 164 
5. Димче Еќимовски Зам.претседател 164 
6. Цена  Петрова Зам.претседател 165 
7. Сузана  Торковска претседател 169 
8. Каролина Велјановска Зам.претседател  170 
9. Вера  Степановска Зам.претседател 176 
10. Весела Јончевска Зам.претседател 177 
11. Зоран  Кузмановски Претседател  179 
12. Драги Петровски Зам.претседател  179 

13. Сузана Мицевска член 158 

14. Живко Божиновски Зам.член 158 
15. Марија Трајкова Зам.член 159 
16. Љубе  Стојановски член 160 
17. Димитрија  Крстевски член 160 
18. Миле  Талевски член 165 
19. Јосиф  Стојчевски Зам.член 167 
20 Злате  Атанасовски член 169 
21. Зора Гичевска член 169 
22. Ленче Крстевска член 170 
23. Драги  Јосифовски Зам.член 171 
24. Гоце  Петковски  Зам.член 171 
25. Менка Мишевска член 172 
26. Пецо Неделковски  член 173 
27. Драги  Јовановски  член 174 
28. Душан Кожески член 179 
29. Атанас Канзуровски  член 171 
30. Драган  Митревски член 180 
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Членови  на Избирачки одбори  кои се разрешуваат поради : лични, семејни , 
здравствени  и др. причини: 

Бр. Име Презиме функција 
ИО за ИМ 
број 

1 Билјана Костева Зам.член 165 

2 Данилка Алтипармакова член 167 

3 Драги   Налевски Зам.член 167 
4 Златко Аврамовски Зам.член 176 
5 Јелица Козаревска претседател 178 
6 Виолета Богоевска Зам.член 179 
7 Оливера  Талевска Зам.член 179 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Новаци. 

 
во   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

 
======== 

 
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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0158 
 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот  одбор  Елица  Јанкуловска  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се 
именува Илинка Ристевска  од  Битола,  ул. Цветан Димов бр. 78, вработена во  ЈУ  Меѓуопштински  
центар  за социјална  работа  Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  претседател  

______________________________________ 
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На местото на членот на избирачкиот одбор Сузана Мицевска на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува  Снежана  Илиевска  
од  Битола,  ул. Цветан Димов бр. 179, вработена  во ОУ ,, Даме Груев ,, Битола. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член   

 

 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор Сашо Бошевски од  Новаци, предложен од политичка  партија  
СДСМ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на политичка 

партија се именува  РРууббииннччоо  ЦЦввееттккооввссккии    оодд    ГГ..  ААггллааррцции    ,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

_____________________________________________ 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор  Пеце  Дојчиновски  од  Горно Агларци,   предложен од политичка  
партија  ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на 

предлог на политичка партија  се именува  ННииккооллччее  ДДииммооввссккии    оодд    ГГ..  ААггллааррцции    ,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ВВММРРОО--

ДДППММННЕЕ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
 новоизбраниот член                           _____________________________________________ 

 
  

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Живко Божиновски на кого му престанал  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува Драги  
Стојковски од Битола,  ул. Цветан Димов бр. 28, вработен  во  ЈП ,, Нискоградба,,  Битола. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  член   

____________________________________ 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Наташа Петковска од Добромири, предложена од 
политичка  партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на 

предлог на политичка партија се именува ГГоорраанн  ССииммооннооввссккии  оодд    ГГ..  ААггллааррцции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик  член   ______________________________________________ 

 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Николче Димовски од Горно Агларци, предложен од 
политичка партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  

на предлог на политичка партија се именува ППееццее  ДДоојјччииннооввссккии  оодд  ГГ..  ААггллааррцции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--

ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   ______________________________________________ 

 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

=========== 

 

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0159 
 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот  одбор  Слободе Димовски  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се 
именува Дејан Поповски  од  Битола,  ул. ЈНА бр.27, вработен во  ОУ Крсте Петков Мисирков – 
Бистрица. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  претседател  

______________________________________ 
На местото на членот на избирачкиот одбор Горан Велјановски, предложен од политичка  партија  СДСМ  на 
кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на политичка партија 

се именува  ТТооннии  ННааууммооввссккии    оодд    ГГ..  ААггллааррцции    ,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

_____________________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Марија Трајкова на кого му престанал  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува Мери 
Решњак од Битола,  ул. Цветан Димов бр. 101, вработен  во  Државен архив на РМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  член   

____________________________________  
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На местото на членот на избирачкиот одбор Тони Наумовски од Добромири, предложена од политичка  партија 
СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на политичка 

партија се именува ЛЛааддее  ВВееллееввссккии  оодд    ДД..  ААггллааррцции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________ 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор Александар Димовски од Д. Агларци, предложен од политичка 
партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  на предлог 

на политичка партија се именува ВВллааддее  ДДииммооввссккии  оодд  ДД..  ААггллааррцции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

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  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========  

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0160 
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На местото на членот  на избирачкиот  одбор  Лубе Стојановски  на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува Пецо Најдовски од  
Битола,  ул. ЈНА бр.9/17, вработен во  СОУ Таки Даскало - Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член  

______________________________________ 

 
На местото на членот  на избирачкиот  одбор  Димитрија Крстевски на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува Живко 
Чируновски од  Битола,  ул. ЈНА бр.5/1/40, вработен во  ЈКП Комуналец - Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член  

______________________________________ 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Слободан Талевски од Далбеговци, предложен од 
политичка партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  

на предлог на политичка партија се именува ООллииввеерр  ННаајјддооввссккии  оодд  ДДааллббееггооввцции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--

ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

=========== 
 

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, 
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на седницата одржана на ден  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0161 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Кире Јовановски од Новаци, предложен од политичка  партија  
СДСМ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на политичка 

партија се именува  ППееццоо  ВВаајјддееввссккии  оодд  ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

_____________________________________________ 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор  Жаклина Николовска од Новаци,   предложен од политичка  
партија  ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на 

предлог на политичка партија  се именува  ГГоорраанн  ППееттррооввссккии  оодд  ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
 новоизбраниот  член                           _____________________________________________ 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Аница Јанкуловска од Новаци, предложена од политичка  
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на 

политичка партија се именува ААннееттаа  ССммииллееввссккаа  оодд  ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

_____________________________________________ 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Мендо Колевски од Новаци, предложен од политичка 
партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  на предлог 

на политичка партија се именува ССооњњаа  ССииммооннооввссккаа  оодд  ННоовваацции  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________ 
 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

=========== 

 
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 26-02-2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
го донесе следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 161/1  

 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 161/1 . 

За претседател на избирачкиот одбор број 161/1 се избира Горан Велјановски од Новаци 

вработен во ЈКП Комунална Хигиена , адреса Новаци. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 161/1 се избира Фанче Јошевска  

Од Битола, Карпош 3/3/2 вработен во  ОУ Елпида Караманди, Битола. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 161/1 се избираат :  

1)  Катерина Атаанасовска од Битола вработен во ЈОУДГ Естреа Овадија Мара,  адреса на 

живеење Карпош 5/2/3, Битола; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

2) Менде Поповски од Битола вработен во МЗШВ - адреса на живеење Битола, Карпош 7/3/2; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  се именуваат :  

3) Аница Јанкуловска од Новаци предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење 

с.Новаци; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

4) Стевче Ѓорѓиевски од Новаци предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса на 

живеење Новаци; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  161/1 се избираат :  
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1) Боби Ивчевски  од Битола вработен во  ЈП Водовод,-Битола, адреса на живеење Карпош 3/3/10, 

Битола ; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

2)  Борче Макаријоски од Битола вработен во Факултет за биотехнички науки-Битола_, адреса на 

живеење Ул Младински Бригади бр 11 -Битола; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 161/1 се именуваат :  

3)  Соња Бошевска од Новаци предложен од политичката партија СДСМ адреса на живеење Новаци; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

4) Саше Стојановски од Новаци предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса на 

живеењес.Новаци; 

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 Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ЧЧллеенн  ________________________________

 
===========  

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0162 
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На местото на претседателот  на избирачкиот  одбор  Живко Милошевски  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се 
именува Томе Петровски, ул. Младински бригади 5/3 од Битола, вработен во  Педагошки факултет - 
Битола 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател  

______________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Славче Дамчевски од  Новаци, предложен од политичка  
партија  СДСМ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на 

политичка партија се именува  ННааууммччее  ССммииллееввссккии    оодд    ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

_____________________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Пеце Аврамовски од Горно Агларци, предложен од 
политичка партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  

на предлог на политичка партија се именува ВВииооллееттаа  ННааууммооввссккаа  оодд  ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--

ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________ 
 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========  

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, 
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на седницата одржана на ден  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0163 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Горан Симоновски од  Добромири, предложен од политичка  
партија  СДСМ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на 

политичка партија се именува  ЛЛииллјјааннаа  ССииммооннооввссккаа  оодд  ДДооббррооммииррии  ,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

_____________________________________________ 
На местото на членот на избирачкиот одбор  Златко Талевски од Добромири,   предложен од политичка  партија  
ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на 

политичка партија  се именува  ММааллииннккаа  ААттааннаассооввссккаа  оодд  ДДооббррооммииррии    ,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
 новоизбраниот член                           _____________________________________________ 

 
  

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Борче Ѓоргиевски од Добромири, предложен од политичка  
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на 

политичка партија се именува ННааттаашшаа  ППееттккооввссккаа  оодд  ДДооббррооммииррии,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Благојче Наумовски од Добромири, предложен од 
политичка партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  

на предлог на политичка партија се именува ДДааннииееллаа  ККааррааннффииллооввссккаа  оодд  ДДооббррооммииррии,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  

ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик  член   

_____________________________________________ 
 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

=========== 

  

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0164 
 
На местото на претседателот  на избирачкиот  одбор  Васко Јовановски  на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува Петар 
Радевски  од  Битола,  ул. ЈНА 4/18, вработен во  ЈКП Водовод - Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  претседател  

______________________________________ 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот  одбор  Димче Еќимовски  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се 
именува Владо Тасевски од  Битола,  ул. ЈНА 19/4, вработен во  ЈКП Комуналец - Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  претседател  

______________________________________ 
На местото на членот на избирачкиот одбор  Менде Божиновски, предложен од политичка партија  ВМРО-
ДПМНЕ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на 

политичка партија  се именува  ДДааннииееллаа  ККууззммааннооввссккаа  оодд  ББииллјјаанниикк    ,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
 новоизбраниот   член                           _____________________________________________ 

 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Оливер Димовски, предложен од политичка партија ВМРО-
ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  на предлог на политичка 

партија се именува ММаарриијјаа  ББоожжииннооввссккаа  оодд  ББииллјјаанниикк,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________ 
 

 



SLU@EN   GLASNIK                 OP{TINA NOVACI 
_____________________________________________________________ 

BROJ    4       Четврток         27-02-2014 godina      GOD.  XVIII                STR.  15 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

 

===========  
 

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0165 
 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот  одбор  Цена Петрова  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се 
именува Мирјана Палигора Стојановска,  ул. Јна 7/2/22 од Битола, вработена во  ОУ Климент Охридски - 
Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  претседател  

______________________________________ 
На местото на членот на избирачкиот одбор Миле Талевски на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува  Димитар Талевски  
од  Битола,  ул. Паралово бр. 28, вработен  во ЈКП Нискоградба – Битола. 
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своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член   

 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор Рубин Цветковски од  Горно Агларци, предложен од политичка  
партија  СДСМ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на 

политичка партија се именува  ССттееффаанниијјаа  ССттееффааннооввссккаа  оодд  РРииббааррцции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

_____________________________________________ 
  

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Билјана Костева на кого му престанал  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 18 став 3 од Изборниот законик  се именува Мирјана 
Тасевска,  ул. ЈНА 21/11, вработен  во  ЦОУ Тодор Ангелевски – Битола. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   заменик  член   

____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Соња Бошевска, предложена од политичка  партија СДСМ 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на политичка партија 

се именува ЃЃооррггии  ППееттррооввссккии  оодд  РРииббааррцции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________ 
 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Светлана Николовска, предложен од политичка партија 
ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  на предлог на 

политичка партија се именува ББииллјјааннаа  ШШииппииннккааррооввссккаа  оодд  РРииббааррцции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________ 
 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========  

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0166 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Сузана Јовановска од Новаци, предложен од политичка  партија  
СДСМ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на политичка 

партија се именува  ЗЗллааттее  ЈЈааннккууллооввссккии  оодд  ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

_____________________________________________ 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор  Љупчо Петровски од Новаци,   предложен од политичка  партија  
ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на 

политичка партија  се именува  ЈЈаассммииннаа  ССттоојјааннооввссккаа  оодд  ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
 новоизбраниот член                           _____________________________________________ 

 
  

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Благојче Јовановски од Новаци, предложена од политичка  
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на 

политичка партија се именува ООллииввеерр  ММааррккооввссккии  оодд  ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

_____________________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Јасмина Стојановска од Новаци, предложен од политичка 
партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  на предлог 

на политичка партија се именува ММееннддее  ББоожжииннооввссккии  оодд  ННоовваацции  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========  

 

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0167 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Данилка Алтипармакова на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 18 став 3 од Изборниот законик  се именува  Јулијана 
Павловска  од  Битола,  ул. Јна 1, вработена  во ОУ ,, Александар Турунџев ,, Кукуречани. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член   

 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Јосиф Стојчевски на кого му престанал  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува Љубе 
Станковски од Битола,  ул. ЈНА 6/5/1, вработен  во  НУ Центар за култура - Битола 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  член   

____________________________________  



SLU@EN   GLASNIK                 OP{TINA NOVACI 
_____________________________________________________________ 

BROJ    4       Четврток         27-02-2014 godina      GOD.  XVIII                STR.  19 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Драги Налевски на кого му престанал  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 18 став 3 од Изборниот законик  се именува Наум 
Неделковски од Битола,  ул. ЈНА 5/1/37, вработен  во  ЈП Стрежево – Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   заменик  член   

____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Стефан Каранфиловски, предложен од политичка партија 
ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  на предлог на 

политичка партија се именува ЗЗоорраанн  ППееттррееввссккии  оодд  ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик  член   

______________________________________________ 
 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

===========  

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0168 
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На местото на членот на избирачкиот одбор Николче Кузмановски, предложен од политичка  партија  СДСМ  на 
кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  на предлог на политичка партија 

се именува  ЈЈууллиијјааннаа  ТТааллееввссккаа  оодд  ННоовваацции  ,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

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  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========  

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  0169 
На местото на претседателот  на избирачкиот  одбор Сузана Торковска  на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува Бијлана 
Патчева  од  Битола,  ул. Стерјовски Ѓорги Џоџа бр. 5, вработена во  ОСМУ Др. Јован Калаузи – Битола. 
своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател  ______________________________________ 
На местото на членот на избирачкиот одбор Злате Атанасовски на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува  Владимир Прчков од 
Битола,  ул. ЈНА 14/5, вработен  во Општина Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член   
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На местото на членот на избирачкиот одбор Зора Гичевска на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува  Наташа Петрова - 
Поповски  од  Битола,  ул. КАРПОШ 7/2/5, вработена  во Универзитет Св.Климент Охридски - Битола 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член   

 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Пеце Јагоридовски, предложен од политичка партија 
ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  на предлог на 

политичка партија се именува РРооббеерртт  ГГииччееввссккии  оодд  ББаачч,,  ппррееддллоожжеенн  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ..  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   

______________________________________________ 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========   

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  26.02.2014 година, во состав Претседател  Стевче Ангелевски, и 
членовите  Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце 
Трајковски 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  0170 
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На местото на заменик претседателот  на избирачкиот  одбор  Каролина  Велјановска  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се 
именува  Јасмина  Волчевска   од  Битола,  нас. Карпош  5/2/15 , вработена  во  До за доенчиња и мали деца 
Битола . 
своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  претседател  ______________________________________ 
На местото на  членот   на избирачкиот одбор   Ленче  Крстевска   на кого му престанал  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува   Блага 
Наумовска    од  Битола,  нас. Карпош  7/2/13 , вработена  во  ЈОУДГ  Битола  Естреја Овадија Мара . 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член   

 

 
На местото на  членот   на избирачкиот  одбор  Томче  Атанасовски од с. Бач    на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се именува  Томче  
Стефановски од  с.  Живојно , предложен од политичка партија  СДСМ. 

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  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========   

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  26.02.2014 година, во состав Претседател  Стевче Ангелевски, и 
членовите  Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик членот Гоце 
Трајковски го донесе следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ  0171 
 
На местото на  членот   на избирачкиот  одбор  Атанас Канзуровски   на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува Благојче 
Ангелевски   од  Битола,  ул. Панде  Кајзеро бр. 11 , вработен  во  ЈКП  Комуналец  . 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член 

______________________________________ 
На местото на  заменик  членот   на избирачкиот одбор   Драги Јосифовски   на кого му престанал  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува   Кире 
Стефанов    од  Битола,  ул. Вангел  Мајорот  бр. 10  , вработен  во  ОУ Крсте Петков  Мисирков с. Бистрица 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  член   

 

 

 
 
На местото на  заменик  членот   на избирачкиот одбор   Гоце  Петковски   на кого му престанал  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува    Игор  
Мурговски    од  Битола,  нас. Карпош 9/1/15  , вработен  во  ЈКП  Комуналец Битола 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   заменик   член   

 

 
На местото на  членот   на избирачкиот  одбор  Димитар Ѓорѓиовски  од с. Добромири     на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се именува  
Стевче  Стефановски  од с. Гермијан  , предложен од политичка партија  СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член 

______________________________________ 
На местото на  членот   на избирачкиот  одбор   Дејан  Петковски  од с.  Гермијан    на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  ВМРО-ДПМНЕ  се 
именува  Златко  Стојановски   од с. Гермијан  , предложен од политичка партија  ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член 

______________________________________ 
На местото на  заменик  членот   на избирачкиот  одбор  Трајче  Јовановски   од с.  Новаци      на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се 
именува  Васко Николовски  од Бирола , ул Јадранска 13/1/1   , предложен од политичка партија  СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член 

______________________________________ 
На местото на   заменик  членот   на избирачкиот  одбор   Димче  Караколевски   од с.  Гермијан    на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  ВМРО-
ДПМНЕ   се  именува   Димче Солаковски   од с. Гермијан  , предложен од политичка партија  ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   заменикм  член 

______________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

===========   

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  26.02.2014 година, во состав Претседател  Стевче Ангелевски, и 
членовите  Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце 
Трајковски 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  0172 
 
На местото на  членот   на избирачкиот  одбор  Менка  Мишевска   на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува  Љубица 
Христовска   од  Битола,   нас. Карпош  11/1/ 13 , вработена  во  Државно музичко училиште Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член 

______________________________________ 
На местото на  членот   на избирачкиот  одбор   Нешевски  Цветан  од с.Кравари    на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се именува  
Горан  Талевски   од с. Брод  , предложен од политичка партија  СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член 

______________________________________ 
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На местото на  заменик членот   на избирачкиот  одбор   Најдовски  Љубе  од с. Кравари    на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се 
именува  Русе  Крстевски   од с. Живојно  , предложен од политичка партија  СДСМ. 

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  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========   

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  26.02.2014 година, во состав Претседател  Стевче Ангелевски, и 
членовите  Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце 
Трајковски  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  0173 
 
На местото на  членот   на избирачкиот  одбор  Пецо Неделковски    на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува  Николче 
Дојчинов    од  Битола,   нас. Карпош  1/1/ 4 , вработен  во    ЈП  Водовод  Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член ______________________________________ 
На местото на  членот   на избирачкиот  одбор   Драган Тучковски од с. Кравари     на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се именува   
Киро  Враговски од с. Бач  , предложен од политичка партија  СДСМ. 
своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член ______________________________________ 
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На местото на  заменикм  членот   на избирачкиот  одбор   Злате Стојановски   од с. Бач   на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се 
именува  Васко Трајковски од  с. Бач  , предложен од политичка партија  СДСМ. 

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  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========   

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  26.02.2014 година, во состав Претседател  Стевче Ангелевски, и 
членовите  Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце 
Трајковски  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  0174 
 
На местото на  членот   на избирачкиот  одбор   Драги  Јовановски     на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се  именува  Илчо 
Недановски    од  Битола,   нас. Карпош  5/5/16 , вработен  во   ЈП  Водовод  Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член 

______________________________________ 
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На местото на  членот   на избирачкиот  одбор   Миле Ѓоргиевски  од с. Кравари   на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се именува   
Томислав Атанасовски oд с.Бач  , предложен од политичка партија  СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член 

______________________________________ 
На местото на  заменик  членот   на избирачкиот  одбор   Томе  Ристевски   од с.Кравари    на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се 
именува   Злате Стојановски    од с. Бач  , предложен од политичка партија  СДСМ. 

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  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========  

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  26.02.2014 година, во состав Претседател  Стевче Ангелевски, и 
членовите  Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце 
Трајковски 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  0175 
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На местото на  членот   на избирачкиот  одбор   Наумче Смилевски  од с. Новаци    на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се именува   
Николче  Кузмановски  од Новаци  , предложен од политичка партија  СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член ______________________________________ 
На местото на  заменик  членот   на избирачкиот  одбор   Пеце  Петковски  од Битола   на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се именува  
Димитар Темелковски  од  Битола   ул. Васил  Брклевски  бр. 54 –Горно Оризари    , предложен од 
политичка партија  СДСМ. 
своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член ______________________________________ 
На местото на   заменик  членот   на избирачкиот  одбор  Петре  Шиндевски  од с. Старавина      на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  ВМРО-
ДПМНЕ   се именува   Билјана Јончевска од Старавина   , предложен од политичка партија  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  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========   

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  26.02.2014 година, во состав Претседател  Стевче Ангелевски, и 
членовите  Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце 
Трајковски го донесе следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ  0176 
 
На местото на  заменик претседателот    на избирачкиот  одбор   Вера Степановска     на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се  
именува   Пацка трпковска   од  Битола,  ул. 1 бр. 3  , вработена  во  ОУ Стив Наумов Битола 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  претседател ______________________________________ 
На местото на  заменик  членот   на избирачкиот  одбор   Златко Аврамовски     на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини : согласно член 18 став 3 од Изборниот законик  се  именува   
Бојан Михајловски  од  Битола,  ул. Рафаел Мартино бр. 18   , вработен  во  Универзитет Св. Климент 
Охридски Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик  член 

______________________________________ 

 
На местото на  заменик  членот   на избирачкиот  одбор   Јулијана  Талевска  од  с. Новаци    на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : на предлог на политичка  партија  СДСМ  се 
именува   Пеце Тодоровски  од Битола , ул. 7-Јули бр. 40   , предложен од политичка партија  СДСМ. 

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  Новаци  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   ННоовваацции    

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========   
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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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  177 
 
На местото на Заменик-Претседателот на избирачкиот одбор Весела Јончевска од с.Битола на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 48 став 4 од Изборниот законик  
се именува  Алаксандра Гацовска  од  Битола,  ул. Епинал бр. 19, вработена  во СОУ ,, Крсте Петков 
Мисирков,, Демир Хисар. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член   

 

 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Михајло Цветковски   од Новаци, предложена од политичка  партија 
СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на политичка 

партија се именува ММееннддее  ББоошшееввссккии    оодд    ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   

______________________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Менде Бошевски од Новаци, предложена од политичка  
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на 

политичка партија се именува ВВииооллееттаа  ВВеељљааннооввссккаа  оодд    ННоовваацции,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   

______________________________________________ 
 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========   

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  178 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Јелица Козаровска од с.Битола на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 18 став 3 од Изборниот законик  се 
именува  Жаклина Ѓерасимовска  од  Битола,  ул. Владимир Бакариќ бр. 26, вработена  во СОТУ ,, Ѓорѓи 
Наумов,, Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член   

 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор Богдан Кулевски  од Зовиќ, предложена од политичка  партија 
ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на 

политичка партија се именува ММииттккоо  ККррссттееввссккии  оодд    ББииттооллаа,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   

______________________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Митко Крстевски  од Битола, предложена од политичка  
партија ВМРО-ДПМНЕ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог 

на политичка партија се именува ДДааннииеелл  РРииссттееввссккии  оодд    ЗЗооввииќќ,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   

______________________________________________ 
 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========  

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  179  
 
На местото на претседателот на избирачкиот одбор Зоран Кузмановски од Битола на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се 
именува  Зоре Ангелевски  од  Битола,  ул. Јадранска бр. 27, вработена  во Технички Факултет, Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   член    

 
На местото на заменик-претседателот на избирачкиот одбор Драги Петровски од с.Маково на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува  
Љупчо Минчевски  од  Битола,  ул. Јадранска бр. 17/8, вработена  во ЈП Стрежево, Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член   

 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор Душан Кожевски од Битола, на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува Милчо 

Стојановски   оодд    ББииттооллаа  ввррааббооттеенн  ввоо  ООУУ  ,,,,ГГооццее  ДДееллччеевв,,,,  ББииттооллаа    УУлл  ККооччоо  ЧЧооллааккоовв  ббрр..2288,,.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   

______________________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Виолета Богоевска од Битола, на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 18 став 3 од Изборниот законик  се именува Мери 

Несторовска   оодд    ББииттооллаа  УУлл  ССооллууннссккаа  ббрр..118811  ввррааббооттееннаа  ввоо  ЗЗааввоодд  ззаа  ррееххааббииллииттаацциијјаа  ннаа  ддееццаа  ссоо  оошшттееттеенн   
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ссллуухх,,.. 
своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   ______________________________________________ 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Оливера Талевска   од Битола, на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 18 став 3 од Изборниот законик  се именува Милица 

Андрејева   оодд    ББииттооллаа  УУлл..  ЈЈааддррааннссккаа  99//99  ввррааббооттееннаа  ввоо  ООппшшттииннаа  ББииттооллаа.. 
своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   ______________________________________________ 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Трајан Јовановски од Новаци, предложена од политичка  
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на политичка 

партија се именува ГГооццее  ААттааннаассооввссккии    оодд    ММааккооввоо,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 
своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   ______________________________________________ 

 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

  

===========   

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  26.02.2014 година, во состав Претседател Стевче Ангелевски, 
членовите Љупчо Мојсовски, Борис Христовски и Мирјана Кузмановска и заменик член Гоце Трајковски 
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  180  
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На местото на членот на избирачкиот одбор Драган Митревски од с.Рапеш на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 4 од Изборниот законик  се именува  
Александар Трајковски  од  Битола,  ул. Кочо Чолаков бр. 33, вработена  во СОУ ,, Таки Даскало ,, Битола. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член   

 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор Богоја Бошевски од Новаци, предложена од политичка  партија 
СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на политичка 

партија се именува ТТооммее  ААппооссттооллооввссккии  оодд    ЛЛооггооввааррддии,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   

______________________________________________ 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Никола Талевски од Новаци, предложена од политичка  
партија СДСМ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: на предлог на 

политичка партија се именува ЃЃооррѓѓии  ККууллееввссккии  оодд    ББииттооллаа,,  ппррееддллоожжеенн  оодд    ССДДССММ.. 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / член   ______________________________________________ 

 

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

2266..0022..22001144  ггоодд  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П. 
 ССттееввччее    ААннггееллееввссккии  

 
                 _____________________________ 
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1.   ЉЉууппччоо  ММоојјссооввссккии    ______________________________________________  
2. ББоорриисс  ХХррииссттооввссккии  ________________________________________________  
3. ММииррјјааннаа  ККууззммааннооввссккаа  ____________________________________________  

44..  ГГооццее  ТТрраајјккооввссккии  ззаамм..  ччллеенн________________________________________  

 ========= 
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