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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2553.

За претседател на избирачкиот одбор број 2553 се избира Михаил Соколов од
Скопје вработен во Машински Факултет, Скопје , адреса ул.Веле Марков бр.5.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2553 се избира Зорица
Спасиќ-Василевска од Скопје вработена во СУГС „Кочо Рацин“-Скопје, адреса ул.Стево
Филиповиќ бр.2-4/3.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2553 се избираат:

1) Дафина Георѓиевска од Скопје вработена во О.У. „Кирил Пејчиновиќ“, Кисела
Вода, адреса на живеење ул.Стево Филиповиќ бр.2-2/19;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Марија Негриеска од Скопје вработена во Здраствена Станица Железара,
адреса на живеење ул.Веле Марков бр.35;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2553 се именуваат:

3) Јагода Серафимовска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Рафајло Батино бр.47;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Ленче Фотевска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул.Браќа Галеви бр.10;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За замници членови на избирачкиот одбор број 2553 се избираат:

1) Марјан Јосевски од Скопје вработен во СОЗР на Владата на РМ, адреса на
живеење ул.Стево Филиповиќ бр.4-4/14;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Снежана Димовска од Скопје вработена во О.У. „Лазо Ангеловски“, Аеродром,
Скопје, адреса на живеење ул.Веле Марков бр.1;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2553 се именуваат:

3) Елизабета Тодоровска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Ибе Паликуќа бр.36;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Тања Трајчевска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул.Злате Михајловски бр.12;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-64/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.02.2013 година во
состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2553

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Елизабета Тодоровска
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ на која и престанува мандатот во
избирачкиот одбор, од следната причина: кандидатура во листа за член на совет се
именува/избира лицето Ацо Стојковски, ул. Рафајло Батино бр. 90, Скопје предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-64/2
во Скопје 11.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2554.

За претседател на избирачкиот одбор број 2554 се избира Нинослав Недевски
од Скопје вработен во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа на Град Скопје,
адреса ул.Воин Драшкоци бр.7.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2554 се избира Жаклина
Јазаџиевска од Скопје вработена во ЦОУ „Дитуриа“-Сарај, адреса ул.Мавровска
бр.19.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2554 се избираат:

1) Мирјана Станојковска од Скопје вработена во Општина Ѓорче Петров, адреса
на живеење ул.Мавровска бр.3

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Марија Чаловска од Скопје вработена во ЈОУДГ „13 Ноември“-Скопје, адреса
на живеење ул.Злате Михајловски бр.32;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2554 се именуваат:

3) Марија Џокова од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул.Воин Драшкоци бр.4/4;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________
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4) Филип Поповски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул.Стево Филиповиќ бр.2-4/5;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За замници членови на избирачкиот одбор број 2554 се избираат:

1) Љубомир Ристовски од Скопје вработен во ЈП МРТВ, адреса на живеење
ул.Кичевска бр.43;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Билјана Милутиновска од Скопје вработена во ЦОУ „Рајко Жинзифов“,Скопје,
адреса на живеење ул.Злате Михајловски бр.31;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2554 се именуваат:

3) Саше Јадровски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул.Панко Брашнаров бр.12;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Теодора Трајческа од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул.Злате Михајловски бр.12;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-65/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.



Str.6 Br.4 Slu`ben Glasnik na Op{tina \or~e Petrov 20. Mart 2013

Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.02.2013 година во
состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2554

На местото на заменикот членот на избирачкиот одбор Саше Јадровски
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ на кој му престанува мандатот во
избирачкиот одбор, од следната причина: кандидатура во листа за член на совет се
именува/избира лицето Гордана Наумовска Трајковска ул. 4 јули бр. 2-1/4 Скопје
предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член                          ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-65/2
во Скопје 11.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2554

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Љубомир Ристовски од
Скопје, вработен во ЈП МРТВ, адреса ул.Кичевска бр.43 на кој му престанува мандатот
во избирачкиот одбор, од следната причина: Одлука на Државната Изборна Комисија
се именува/избира лицето Марјан Треневски од Скопје, вработен во Министерство за
земјоделие ул. Воин Драшкоци бр. 40 стан 2, Скопје.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член                          ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-65/3
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 22.02.2013 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 2555

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2555.

За претседател на избирачкиот одбор број 2555 се избира Елизабета Калачоска
од Скопје вработена во Министерство за Финансии адреса бул.Црвена Армија бр.20
влез 1 стан 37.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2555 се избира Карина
Доневска од Скопје вработен во Министерство за информатичко општество и
администрација, адреса ул. Тодор Цибовски-Мерџан бр.23.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2555 се избираат:

1) Благица Околиќ од Скопје вработена во Министерство за транспорт и врски,
адреса на живеење бул.Црвена Армија бр.20 влез 1 стан 33.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Александар Чефиов од Скопје вработен во Општина Кисела Вода адреса на
живеење ул. Крсте Гермов-Шаќир бр.27;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2555 се именуваат:

3) Јуле Божиновска-Јовановска од Скопје предложена од политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Лихнида бр.2/1/7;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Дубравка Додевска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Ибе Паликуќа бр.7;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2555 се избираат:

1) Елена Стојкоска од Скопје вработена во Министерство за финансии адреса на
живеење ул. Крсте Гермов-Шакир бр.3;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Илија Кондратјук од Скопје вработен во ЈП МРД, адреса на живеење ул.
Александар Мартулков бр.10 влез Б;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2555 се именуваат:

3) Дана Ивановска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Лихнида бр.2/1/1;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Ненад Димитровски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Злате Михајлоски бр.28;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-84/1
во Скопје 22.02.2013 год. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 04.03.2013 година во
состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2555

На заменик членот на избирачкиот одбор 2555 Елена Стојкоска се врши
корекција/промена на моминско презиме и сега гласи Елена Љубиќ.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-84/2
во Скопје 04.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13 и 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 05.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2555

На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Елизабета Калачоска од
Скопје, вработена во Министерство за финансии адреса бул.Црвена Армија бр.2 влез
1 стан 37 на која и престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина:
нарушена здравствена состојба се именува/избира лицето Даниела Гидалова од
Скопје, вработена во Министерство за земјоделие, адреса бул. Црвена Армија бр.20
влез 1 стан 2.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот Претседател                          _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-84/3
во Скопје 05.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 07.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2555

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Ненад Димитровски
предложен од политичката партија СДСМ на кој му престанува мандатот во
избирачкиот одбор, од следната причина: по барање на политичката партија се
именува/избира лицето Филип Ќибуровски, ул. Кичевска бр. 19, Скопје предложен од
политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член                       _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр.11-84/4
во Скопје 07.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13 и 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2555

На местото на членот на избирачкиот одбор Благица Околиќ од Скопје,
вработена во Министерство за транспорт и врски адреса бул.Црвена Армија бр.20
влез 1 стан 33 на која и престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната
причина: нарушена здравствена состојба се именува/избира лицето Рената
Младенова Елек од Скопје, вработена во ОУ „Владо Тасевски“, адреса ул. Лихнида
бр.1-2/10.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член                                         _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр.11-84/5
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2556

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2556.

За претседател на избирачкиот одбор број 2556 се избира Неша Петрушевска
од Скопје вработена во Агенција за катастар на недвижности Скопје, адреса ул.Манчу
Матак бр.14.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2556 се избира Предраг
Митковски од Скопје вработен во СУГС„Методи Митевски-Брицо“-Скопје, адреса
ул.Виа Игнатија бр.24-2/12.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2556 се избираат:

1) Јагода Кузевска од Скопје вработена во ООУ „Тихомир Милошевски“ Скопје,
адреса на живеење ул.Манчу Матак бр.35.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Шуна Спировска од Скопје вработена во СУГС „Лазар Танев“-Скопје, адреса на
живеење ул.Манчу Матак бр.40;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2556 се именуваат:

3) Ана Тасева од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.1-2/15;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Дејан Додевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул.Ибе Паликуќа бр.7;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За замници членови на избирачкиот одбор број 2556 се избираат:

1) Ѓурѓица Спасовска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска Клиника за
пулмологија и алергологија, адреса на живеење ул.Манчу Матак бр.36;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Димитар Делевски од Скопје вработен во ЈП МРТВ, адреса на живеење
ул.Манчу Матак бр.37;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2556 се именуваат:

3) Димитар Пулковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Виа Игнатиа бр.9;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Филип Мартиновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул.Лихнида бр.2/2-18;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-26/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2556

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Димитар Делевски од
Скопје, вработен во ЈП МРТВ, адреса ул.Манчу Матак бр.37 на кој му престанува
мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: Одлука на Државната Изборна
Комисија се именува/избира лицето Милорад Васиќ од Скопје, вработен во ОУ „Ѓорче
Петров“ ул. Зејнел Ајдини бр. 4-А, Скопје.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член                          ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-26/2
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 15.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2556

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Милорад Васиќ од Скопје,
вработен во ОУ „Ѓорче Петров“, адреса ул. Зејнел Ајдини бр. 4-А, на кој му престанува
мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: семејни причини се
именува/избира лицето Тони Трпоски од Скопје, вработен во СГУГСЦ „Здравко
Цветковски“, адреса ул.Виа Егнатиа бр.19.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член                          ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-26/3
во Скопје 15.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 22.02.2013 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 2557

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2557.

За претседател на избирачкиот одбор број 2557 се избира Александар
Чубриноски од Скопје вработена во Агенција за катастар на недвижности-Скопје
адреса ул.Шторсмаерова бр.14.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2557 се избира Наташа
Радевска-Крстевска од Скопје вработен во Министерство за финансии, адреса ул.
Штросмаерова бр.33 стан 1А.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2557 се избираат:

1) Ирена Марковиќ од Скопје вработена во ОУ „Петар Здравковски-Пенко“,
адреса на живеење ул.Сагудати бр.11.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Кристина Зашева од Скопје вработена во ОУ „Братство“ адреса на живеење ул.
Пробиштипска бр.16 влез А;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2557 се именуваат:

3) Ивона Атанасовска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Мечкин Камен бр.4;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Златко Стојковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Смолјане бр.7;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2557 се избираат:

1) Јованка Трифунова од Скопје вработена во ЈЗУ Психијатриска болница адреса
на живеење ул. Штросмаерова бр.27;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Трајан Радески од Скопје вработен во ЦСНО „Здравко Чочовски“ адреса на
живеење ул.Штросмаерова бр.33;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2557 се именуваат:

3) Аце Димковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Виа Игнатиа 8-1/9;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Милена Трифковиќ од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Крсто Раковски бр.35;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-85/1
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2557

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Трајан Радески од Скопје,
вработен во ЦСНО „Здравко Чочовски“, адреса ул. Штросмаерова бр.33 на кој му
престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: неточни
информации за лицето се именува/избира лицето Бошко Лепчески од Скопје,
вработена во Агенција за млади и спорт, адреса ул. Штросмаерова бр.21.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот  заменик  член                      _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-85/2
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 15.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2557

На местото на членот на избирачкиот одбор Кристина Зашева од Скопје,
вработена во ОУ „Братство“-Карпош, адреса ул. Пробиштипска бр.16 влез А на која и
престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: неточни
информации за лицето се именува/избира лицето Загорка Несторовска од Скопје,
вработена во СУГС „Кочо Рацин“, адреса ул. Даутица бр.6.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот   член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-85/3
во Скопје 15.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2558

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2558.

За претседател на избирачкиот одбор број 2558 се избира Борко Божиновски
од Скопје вработен во ОУ „Димо Хаџи Димов“-Скопје адреса ул.Алексо Демниевски 5
бр.14.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2558 се избира Лидија
Димеска од Скопје вработена во СУГС „Владо Тасевски“, адреса ул. Алексо
Демниевски 13 бр.22.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2558 се избираат:

1) Душка Костовска-Јаковчевска од Скопје вработена во Министерство за
финансии, адреса на живеење ул.Алексо Демниевски  бр.48.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Блаже Запатоски од Скопје вработена во ЈП МРТВ адреса на живеење ул.
Алексо Демниевски 13 бр.11;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2558 се именуваат:

3) Александар Талески од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Алексо Демниевски бр.7/2;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________
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4) Благоја Боцевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Алексо Демниевски бр.15/31;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2558 се избираат:

1) Валентина Димовска од Скопје вработена во ЈЗУ Психијатриска болница
Скопје адреса на живеење ул. Алексо Демниевски 17  бр.9;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Билјана Добревска од Скопје вработена во ЈП Службен Весник на РМ, адреса
на живеење ул.Алексо Демниевски 15 бр.2;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2558 се именуваат:

3) Сашко Радински од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Алексо Демниевски бр.60;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Зоран Митковски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Алексо Демниевски бр.5/9;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-66/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 19.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2558

На местото на заменикот Претседателот на избирачкиот одбор Лидија Димеска
од Скопје, вработена во СУГС „Владо Тасевски“-Скопје, адреса ул.Алексо Демниевски
13 бр.22 на кој и престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина:
нарушена здравствена состојба се именува/избира лицето Светлана Јаневска од
Скопје, вработена во Министерство за финансии, адреса ул. Алексо Демниевски 5 бр.
5.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик Претседател           ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-66/2
во Скопје 19.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2559

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2559.

За претседател на избирачкиот одбор број 2559 се избира Стојан Митевски од
Скопје вработен во Министерство за труд и социјална политика, адреса ул.Ѓуро Салај
бр.36.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2559 се избира Весна
Котевска од Скопје вработена во Медицински Факултет-Скопје, адреса ул.
Социјалистичка Зора бр.50.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2559 се избираат:

1) Дарко Димовски од Скопје вработен во Завод за физикална медицина и
рехабилитација-Скопје, адреса на живеење ул. Мице Козар бр.21 ст.9.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Јулија Бибовска од Скопје вработена во СОЗР на Владата на РМ, адреса на
живеење ул. Ѓуро Салај бр.18.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2559 се именуваат:

3) Александар Шулев од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Шидска бр.18-1/2;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Влатко Цветковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Ѓуро Салај  бр.56
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За замници членови на избирачкиот одбор број 2559 се избираат:

1) Светлана Василевска од Скопје вработена во ОУ „Мирче Ацев“ Скопје, адреса
на живеење ул. Ѓуро Салај бр.55;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Ванчо Атанасовски од Скопје вработен во Факултет за Ликовна Уметност-
Скопје, адреса на живеење ул. Социјалистичка Зора бр.36 ст.16;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2559 се именуваат:

3) Бенита Блажевска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Алексо Демниевски бр.5/12;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Младен Цветковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Ѓуро Салај бр.56;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-27/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 15.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2559

На местото на заменикот Претседател на избирачкиот одбор Весна Котевска од
Скопје, вработена во Медицински Факултет-Скопје, адреса ул.Социјалистичка Зора
бр.50 на кој и престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина:
нарушена здравствена состојба се именува/избира лицето Виолета Николовска од
Скопје, вработена во СУГС „Владо Тасевски“, адреса ул. Мице Козар бр. 4.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик Претседател ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-27/2
во Скопје 15.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2560.

За претседател на избирачкиот одбор број 2560 се избира Рената Богеска од
Скопје вработена во Државно Правобранителство на РМ адреса ул. Шидска бр. 12 в.4
ст.12.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2560 се избира Ленче
Зајковска од Скопје вработен во ОУ „св.Кирил и Методиј“ Скопје, адреса ул. Шидска
бр.26 в.7 ст.10.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2560 се избираат:

1) Михаило Вујичиќ од Скопје вработен во ЦОР „Партенија Зографски“ адреса на
живеење ул. Шидска бр.12 в.4 ст.21.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Стојан Алексов од Скопје вработен во Општина Карпош адреса на живеење ул.
Шидска бр.12 в.4 ст.6.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2560 се именуваат:

3) Даниела С.Мишковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Социјалистичка Зора  бр. 13-7;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Костадин Ацевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Шидска бр.24/2-5
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2560 се избираат:

1) Гордана Илиевска од Скопје вработена во ОУ „Стив Наумов“-Скопје адреса на
живеење ул. Шидска бр. 12 в.3 ст.19;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Виолета Стојановска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за
урологија, адреса на живеење ул. Шидска  бр.20 в.2 ст.8;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2560 се именуваат:

3) Виолета Вецковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Вера Циривири  бр. 34.

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Александар Стојковски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Шидска  бр. 26/4-9.

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-28/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2561

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2561.

За претседател на избирачкиот одбор број 2561 се избира Игор Наковски од
Скопје вработен во ОУ Мирче Ацев, адреса ул.Ѓорче Петров бр.22

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2561 се избира Јосип
Стибел од Скопје вработен во СУГС „Јосип Броз Тито“ Скопје, адреса ул. Ѓорче Петров
бр.11 вл. 3А ст.2

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2561 се избираат:

1) Љиљана Костиќ од Скопје вработена во Генерален секретаријат на ВРМ ,
адреса на живеење ул. Крсто Раковски бр.37.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Снежана Славевска од Скопје вработена во ОУ „ Димитар Поп Георгиев
Беровски“ адреса на живеење ул. Крсто Раковски бр.16

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2561 се именуваат:

3) Зоран Гулев од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Шидска бр. 12/3-15;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Драган Тевдовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Даутица бр.7
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2561 се избираат:

1) Вера Петровска од Скопје вработена во ОУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“
адреса на живеење ул. 1227 бр.4 вл.А

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Томче Џинговски од Скопје вработен во Јавно претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта, адреса на живеење ул.
Ѓорче Петров бр.13 стан1 4;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2561 се именуваат:

3) Славица Крстевска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 4-ти Јули бр. 42/3-13

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Владанка Дренковска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Ѓуро Салај бр. 9

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-67/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 22.02.2013 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 2562

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2562.

За претседател на избирачкиот одбор број 2562 се избира Љубица Буралиева
од Скопје вработена во ЈП МРТВ адреса ул.4-ти Јули бр.1 влез 2 стан 13.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2562 се избира Александра
Миладинова од Скопје вработена во ЈОУДГ „13 Ноември“ адреса ул. 4-ти Јули бр.1.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2562 се избираат:

1) Катица Ивановска од Скопје вработена во ОУ „Мирче Ацев“, адреса на
живеење ул.4-ти Јули бр.1 влез 3 стан 17.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Зуко Ризвански од Скопје вработен во Миноистерство за надворешни работи
адреса на живеење ул. 4-ти Јули бр.1 влез 3 стан 13;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2562 се именуваат:

3) Македонка Величковиќ од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Ѓорче Петров бр.157/1;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Кузман Маневски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. 4-ти Јули бр.52;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2562 се избираат:

1) Љубиша Вапски од Скопје вработена во Агенција за катастар на недвижности
адреса на живеење ул. 4-ти Јули бр.2 влез 2 стан 3;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Гордана Јовановска од Скопје вработена во НУ Македонска опера и балет,
адреса на живеење ул.Вера Циривири Трена бр.26;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2562 се именуваат:

3) Иван Наков од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Македонска Преродба бр.24;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Ѓорѓи Маневски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. 4-ти Јули бр.52;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-68/1
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2562

На местото на Претседател на избирачкиот одбор Љубица Буралиева од
Скопје, вработена во ЈП МРТВ, адреса ул.4-ти Јули бр.1 влез 2 стан 13 на кој и
престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: Одлука на
Државната Изборна Комисија се именува/избира лицето Даниела Кимовска од
Скопје, вработена во ОУ „Јоаким Крчовски“-Волково ул. Вера Циривири бр. 2, Скопје.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот Претседател                          ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-68/2
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2563

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2563.

За претседател на избирачкиот одбор број 2563 се избира Зоран Петровски од
Скопје вработен во ОУ „Војдан Чернодрински“-Скопје, адреса ул.Ѓорче Петров бр.60
в.2 ст.11.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2563 се избира Олга
Добревска од Скопје вработена во ОУ „Стив Наумов“-Скопје, адреса ул. Ѓорче Петров
бр.45.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2563 се избираат:

1) Соња Јовчевска од Скопје вработена во СУГС „Михајло Пупин“-Скопје, адреса
на живеење ул. Атанас Иљовски бр.20.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Ацо Велјаноски од Скопје вработен во ЈП МРТВ, адреса на живеење ул. Никола
Вукмировиќ бр.14.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2563 се именуваат:

3) Моника Чадиковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Мечкин Камен бр.6;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Даниела Гроздановска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Црногорска  бр.6а;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За замници членови на избирачкиот одбор број 2563 се избираат:

1) Рубинчо Мицевски од Скопје вработен во Секретаријат за спроведување на
рамковен договор, адреса на живеење ул. Јосиф Даскалов бр.12;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Радмила Ничевска од Скопје вработена во НУ Македонски народен театар-
Скопје, адреса на живеење ул. Јосиф Даскалов бр.15;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2563 се именуваат:

3) Анета Савевска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. 67 бр.22;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Катерина Алековска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Никола Вукмировиќ бр.15;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-29/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 08.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2563

На местото на заменик-членот на избирачкиот одбор Алексовска Катерина
предложена од политичката партија СДСМ на која и престанува мандатот во
избирачкиот одбор, од следната причина: по барање на политичката партија се
именува/избира лицето Милковска Ленче, ул. Даутица бр. 2, Скопје предложена од
политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик-член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр.11-29/2
во Скопје 08.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2563

На местото на член на избирачкиот одбор Ацо Велјаноски од Скопје, вработен
во ЈП МРТВ, адреса ул.Никола Вукмировиќ бр.14 на кој му престанува мандатот во
избирачкиот одбор, од следната причина: Одлука на Државната Изборна Комисија се
именува/избира лицето Дејан Костовски од Скопје, вработен во Град Скопје ул. Ѓорче
Петров бр. 43.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-29/3
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 15.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2563

На местото на членот на избирачкиот одбор Даниела Гроздановска
предложена од политичката партија СДСМ на која и престанува мандатот во
избирачкиот одбор, од следната причина: по барање на политичката партија се
именува/избира лицето Драган Гроздановски адреса ул. Црногорска 6а, Скопје
предложен од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-29/4
во Скопје 15.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2564

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2564.

За претседател на избирачкиот одбор број 2564 се избира Наташа Поповска од
Скопје вработена во СУГС „Кочо Рацин“ адреса ул. Македонска Преродба бр.2 вл.1
ст.4.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2564 се избира Душко
Тасев од Скопје вработен во Министерство за финансии, адреса ул. Знеполе  бр.39.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2564 се избираат:

1) Иванчо Наков од Скопје вработена во ОУ „Мирче Ацев“, адреса на живеење
ул. Македонска Преродба  бр.24 в.Б.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Иванка Мишевска од Скопје вработена во ОУ „Ѓорче Петров“ адреса на
живеење ул. Радушка бр.64;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2564 се именуваат:

3) Андреа Атанасовски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Мечкин Камен  бр.4;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Мице Мицевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. Знеполе бр.29.
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2564 се избираат:

1) Јагода Арсова од Скопје вработена во ЈЗУ Геронтолошки Завод „13-ти
Ноември“-Скопје адреса на живеење ул. Македонска Преродба  бр.38;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Апостол Мандичевски од Скопје вработен во Општина Центар, адреса на
живеење ул.Црногорска бр.2;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2564 се именуваат:

3) Маја Костовска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Ѓорче Петров бр.43;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Ѓурѓица Нелковска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Михаил Чаков бр.9-2/23;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-30/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2565

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2565.

За претседател на избирачкиот одбор број 2565 се избира Лиле Јованчева од
Скопје вработена во ОУ „Круме Кепески“ адреса ул.Исаија Мажовски бр.26 стан 34.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2565 се избира Димитар
Велковски од Скопје вработен во Универзална сала-Скопје, адреса ул. Исаија
Мажовски бр.6.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2565 се избираат:

1) Трајанка Јовановска од Скопје вработена во ОУ „Димо Хаџи Димов“, адреса на
живеење ул. Исаија Мажовски бр.6 стан 3.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Катерина Бошковска од Скопје вработена во НУ Македонска опера и балет
адреса на живеење ул. Исаија Мажовски бр.32 стан 14;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2565 се именуваат:

3) Ирена Петровска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Кичевска бр.13;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Весна Канчева од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. Исаија Мажовски бр.26-2/1;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2565 се избираат:

1) Марица Костурска од Скопје вработена во Општина Ѓорче Петров адреса на
живеење ул. Исаија Мажовски бр.6 стан 12;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Марјан Михајловски од Скопје вработен во ЈП МРТВ, адреса на живеење
ул.Македонска Преродба бр.46;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2565 се именуваат:

3) Петранка Кежаровска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Исаија Мажовски бр. 4;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Бојан Божиновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Ибе Паликуќа 18-10;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-86/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13 и 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 05.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2565

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Марјан Михајловски од
Скопје, вработен во ЈП МРТВ адреса ул.Македонска Преродба бр.46 на кој му
престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: неточни
информации за лицето се именува/избира лицето Кире Вељановски од Скопје,
вработен во ОУ „Браќа Рамиз Хамит“-Шуто Оризари, адреса ул. Исаија Мажовски
бр.40 .

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член                        _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-86/2
во Скопје 05.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13 и 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2565

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Кире Вењановски од
Скопје, вработен во ОУ „Браќа Рамиз Хамит“-Шуто Оризари адреса ул. Исаија
Мажовски бр.40 на кој му престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната
причина: нарушена здраствена состојба се именува/избира лицето Ергин Мемиќ од
Скопје, вработен во ЈОУДГ „11 Октомври“-Бутел, адреса ул.Исаија Мажовски бр.34.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член                        _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-86/3
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2566

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2566.

За претседател на избирачкиот одбор број 2566 се избира Наташа Матева од
Скопје вработен во ЈНУ Институт за сточарствоскопје, адреса ул.Исаија Мажовски
бр.42 влез.4 стан 4

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2566 се избира Дарко
Гавриловски од Скопје вработен во Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој, адреса ул. Исаија Мажовски бр.44 вл.2 ст.18

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2566 се избираат:

1) Ивана-Марина Георгиевски од Скопје вработена во Министерство за
економија , адреса на живеење ул. Исаија Мажовски бр. 44 вл.1 ст.3.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Владо Петковски од Скопје вработен во ЈП МРД адреса на живеење ул. Исаија
Мажовски бр. 40 вл.4 ст.20

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2566 се именуваат:

3) Вера Ванчова од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Исаија Мажовски бр. 40/3-1;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Слободан Настевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Манчу Матак бр.27
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2566 се избираат:

1) Душанка Иванишевиќ од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за
урологија адреса на живеење ул. Исаија Мажовски бр. 40 вл.2 ст.15

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Живко Стојановски од Скопје вработен во ЈП МРТВ, адреса на живеење ул.
Исаија Мажовски бр. 36 вл. 2 ст.19;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2566 се именуваат:

3) Светлана Стаменова од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Исаија Мажовски бр. 40/3-2

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Филип Тасков од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. Стево Филиповиќ бр. 4/4-13

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-69/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.02.2013 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 Вера Ванчова предложена од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ на која и престанува мандатот во избирачкиот
одбор, од следната причина: кандидатура во листа за член на совет се
именува/избира лицето Слободан Милевски, ул. Исаија Мажовски бр. 40/2-3,
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.

Своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член                                    ________________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-69/2
во Скопје 11.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 22.02.2013 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 2567

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2567.

За претседател на избирачкиот одбор број 2567 се избира Сашо Билбиловски
од Скопје вработен во Претседател на РМ адреса ул.4 бр.108.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2567 се избира Оливера
Заковска од Скопје вработена во ОУ „Петар Здравковски-Пенко“ адреса ул. 1 бр.4
влез А.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2567 се избираат:

1) Јорданка Атанасовска од Скопје вработена во ОУ „Браќа Миладиновци“,
адреса на живеење ул. 1 бр.18 с.Ново Село;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Лидија Спасовска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за очни
болести, адреса на живеење ул. 4 бр.19;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2567 се именуваат:

3) Ивица Божиновски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 1 бр.33, с.Ново Село;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Гоце Филимановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење с.Ново Село;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2567 се избираат:

1) Јорде Јанковски од Скопје вработен во ЈУ Национален парк Маврово адреса
на живеење ул. 1 бр.4;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Драган Младеновски од Скопје вработен во ЈП МРТВ, адреса на живеење ул.2
бр.2;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2567 се именуваат:

3) Горан Билбиловски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 4 бр. 108;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Билјана Котевска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. 1 бр.32;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-70/1
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2568

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2568.

За претседател на избирачкиот одбор број 2568 се избира Сузана Стефановска
од Скопје вработена во ЈП МРТВ адреса ул. Браќа Чакреви бр.9 в.А.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2568 се избира Слободан
Стојановски од Скопје вработен во Министерство за транспорт и врски, адреса ул.
Ѓорче Петров бр.66 в.А.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2568 се избираат:

1) Светлана Младеновиќ од Скопје вработена во ЈУ Завод за згрижување,
воспистување и образование на деца, адреса на живеење ул. Депа Кавајова
бр.21.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Љупчо Георгиевски од Скопје вработен во ОУ „Ѓорче Петров“ адреса на
живеење ул. Ѓорче Петров бр.72

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2568 се именуваат:

3) Киро Марковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Социјалистичка Зора бр.69;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Благоја Симоновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Алексо Демниевски бр.23/13.
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2568 се избираат:

1) Тамара Јанакиевска-Петковска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска
Клиника за детски болести адреса на живеење ул. Ѓорче Петров бр.71 в.4 ст.5;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Соња Стојановска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска Клиника за
неврохирургија, адреса на живеење ул. Ѓорче Петров  бр.112;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2568 се именуваат:

3) Сањица Србиновска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Сремски Фронт бр.25;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Даниела Симоновска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Алексо Демниевски бр.23/15;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-31/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2568

На местото на Претседател на избирачкиот одбор Сузана Стефановска од
Скопје, вработена во ЈП МРТВ, адреса ул.Браќа Чакреви бр.9 влез А на која и
престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: Одлука на
Државната Изборна Комисија се именува/избира лицето Биљана Ристовска од
Скопје, вработена во ОУ „Стив Наумов“-Гази Баба ул. Ѓорче Петров бр.67.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот  Претседател                         ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-31/2
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2569

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2569.

За претседател на избирачкиот одбор број 2569 се избира Лазе Атанасов од
Скопје вработена во Министерство за економија адреса ул. Алексо Демниевски 21
бр.9.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2569 се избира Татјана
Василевска од Скопје вработен во ООУ „Тихомир Милошевски“, адреса ул. Алексо
Демниевски 23 бр.4.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2569 се избираат:

1) Билјана Ѓорѓиевска од Скопје вработена во ОУ „Димитар Поп Георгиев-
Беровски“, адреса на живеење ул. Алексо Демниевски  бр.25.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Спасе Колеќевски од Скопје вработен во ОУ „Јан Амоз-Коменски“ адреса на
живеење ул. Струмјани бр.26;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2569 се именуваат:

3) Милчо Вељановски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Мајски Манифест бр.6;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Дејан Трпевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. Мис Стон бр.20.
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2569 се избираат:

1) Слаѓана Цветковска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска Клиника за
нефрологија адреса на живеење ул. Алексо Демниевски 21 бр.3;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Весна Радинска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска Клиника за
гинекологија и акушерство, адреса на живеење ул. Алексо Демниевски  бр.60;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2569 се именуваат:

3) Маја Крстевска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Македонска Преродба бр.49а;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Јулијана Трпевска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Мис Стон бр.20;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-71/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 22.02.2013 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 2570

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2570.

За претседател на избирачкиот одбор број 2570 се избира Игор Атанасов од
Скопје вработен во Министерство за животна средина,просторно планирање и води
адреса ул. Социјалистичка зора бр.15 стан 2

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2570 се избира Соња
Силјановска од Скопје вработена во ОУ „Братство“ Скопје, адреса ул. Социјалистичка
зора бр.80 влез 2 стан 8

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2570 се избираат:

1) Кристина Јакимовска од Скопје вработена во Дирекција за безбедност на
класифицирани информации, адреса на живеење ул. Социјалистичка зора бр.
79 влез б

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Марјан Патлиџанковски од Скопје вработена во Агенција за администрација
адреса на живеење ул. Социјалистичка зора бр. 13 влез 1 стан 6

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2570 се именуваат:

3) Виолета Марковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Социјалистичка зора бр.69;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Игор Дамјановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Ѓорче Петров бр. 71-2/11
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2570 се избираат:

1) Мирјана Трајановска од Скопје вработена во Здравствен дом – Скопје, адреса
на живеење ул. Социјалистичка зора бр.15 влез 2 стан 13;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Катерина Јакимовска од Скопје вработена во СУГС Панче Арсовски, адреса на
живеење ул. Социјалистичка зора бр.79;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2570 се именуваат:

3) Мирко Радевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Ѓорѓи Казепов бр.26.

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Александар Симоновски од Скопје предложен, од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Алексо Демниевски бр. 23/11.

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-87/1
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 07.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2570

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Александар Симоновски
предложен од политичката партија СДСМ на кој му престанува мандатот во
избирачкиот одбор, од следната причина: по барање на политичката партија се
именува/избира лицето Вера Михајловска, ул. Македонска преродба бр. 46, Скопје
предложена од политичката партија СДСМ

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член                        _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-87/2
во Скопје 07.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2571.

За претседател на избирачкиот одбор број 2571 се избира Христина Нанчовска
од Скопје вработена во ОУ „ Војдан Чернодрински“-Скопје адреса ул. 4-ти Јули бр. 42
в.2 ст.7.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2571 се избира Емилија
Дамјановиќ од Скопје вработен во ОУ „Ѓорче Петров“ Скопје, адреса ул. Македонска
Преродба бр.68.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2571 се избираат:

1) Елена Богеска од Скопје вработена во СУГС „Марија Кири Склодовска“, адреса
на живеење ул. 4-ти Јули бр.87.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Јован Пејчиновски од Скопје вработен во ОУ „Рамиз-Хамид“ адреса на
живеење ул. 4-ти Јули бр.44 в.2 ст.13.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2571 се именуваат:

3) Весна Малинова од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. 4-ти Јули бр. 45/1-14;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Александар Митревски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Мечкин Камен бр.17
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2571 се избираат:

1) Јасминка Делиева од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за
детски болести адреса на живеење ул. 4-ти Јули бр.87 в.2 ст.11;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Крсте Божиновски од Скопје вработен во Јавно претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта, адреса на живеење ул. 4-
ти Јули  бр.42 в.3 ст.14;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2571 се именуваат:

3) Даниела Марковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Социјалистичка Зора бр. 69.

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Велика Маркоска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Македонска Преродба  бр. 67.

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-79/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2572.

За претседател на избирачкиот одбор број 2572 се избира Илија Недановски од
Скопје вработен во ЈП МРТВ, адреса ул.Јадранска бр.12 в.А.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2572 се избира Светлана
Стојчева од Скопје вработена во Биро за развој на образованието, адреса ул. Георѓи
Казепов бр.49 в.1 ст.4.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2572 се избираат:

1) Зоран Видевски од Скопје вработен во ЈП МРТВ, адреса на живеење ул.
Сремски Фронт бр.28.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Анастазија Шаревска од Скопје вработена во Министерство за економија,
адреса на живеење ул. Сремски Фронт бр.4.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2572 се именуваат:

3) Гоце Настевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Арсениј Јовков бр.1;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Љупчо Кузмановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Јадранска  бр.21;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За замници членови на избирачкиот одбор број 2572 се избираат:

1) Славјанка Спасеска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство, адреса на живеење ул. Сремски Фронт  бр.3;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Бети Стојческа од Скопје вработена во Здраствен Дом-Скопје, адреса на
живеење ул. Георѓи Казепов бр.29;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2572 се именуваат:

3) Марија Маркоска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Македонска Преродба бр.67а;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Ѓурѓица Баталакова од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Апостол Петков бр.14;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-32/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 05.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2572

На местото на членот на избирачкиот одбор Зоран Видевски од Скопје,
вработен во ЈП МРТВ, адреса ул.Сремски Фронт бр.28 на кој му престанува мандатот
во избирачкиот одбор, од следната причина: Одлука на Државната Изборна Комисија
се именува/избира лицето Сергеј Андреевски од Скопје, вработен во Ј.У.Културно
Информативен Центар, адреса ул. Кадињача бр.12А.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот  член ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-32/2
во Скопје 05.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2573

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2573.

За претседател на избирачкиот одбор број 2573 се избира Виолета Коцеска од
Скопје вработена во ЈНУ Институт за земјотресно инж. и инж. Сеизмологија-Скопје,
адреса ул.Мајски Манифест бр.16.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2573 се избира Драгица
Механџиска од Скопје вработена во ОУ „ Гоце Делчев“ , адреса ул. Дубровничка бр.9

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2573 се избираат:

1) Верка Стратиева од Скопје вработена во ОУ „Мирче Ацев“ адреса на живеење
ул. Ѓурчин Кокале бр.26 вл. А

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Ванчо Божиновски од Скопје вработен во ЈЗУ Психијатриска болница Скопје
адреса на живеење ул.Ѓурчин Кокале бр.43

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2573 се именуваат:

3) Лазо Јордановски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Дубровничка бр. 12а;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Љубиша Стојменовиќ од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Ѓурчин Кокале бр.50;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За замници членови на избирачкиот одбор број 2573 се избираат:

1) Драги Темелковски од Скопје вработен во ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа на град Скопје, адреса на живеење ул. Хераклеа бр.23 влез б

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Славица Ѓурчиновска од Скопје вработена во Министерство за финансии,
адреса на живеење ул. Ѓурчин Кокале бр. 39;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2573 се именуваат:

3) Мице Анѓелковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 4-ти Јули бр. 84;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Даниел Јанев од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. Ѓурчин Кокале бр.16;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-78/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2574.

За претседател на избирачкиот одбор број 2574 се избира Наталија Ѓорѓиева од
Скопје вработена во ЦОУ „Дитурија“ адреса ул. Гостиварска бр.30 в.Б.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2574 се избира Весна
Филиповска од Скопје вработена во Машински Факултет, адреса ул. Ѓеорѓи Казепов
бр.48 в.3 ст.1.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2574 се избираат:

1) Елена Трајковска од Скопје вработена во ЈОУДГ „Росица“, адреса на живеење
ул. Ѓеорѓи Казепов  бр.16 в.3 ст.10.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Роза Добренова од Скопје вработена во СУГС „Владо Тасевски“ адреса на
живеење ул. Ѓеорѓи Казепов бр.16 в.2 ст.15.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2574 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) Кирил Стојанов од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. Наум Чакаров бр.48/1-13.
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2574 се избираат:

1) Горица Сотироска од Скопје вработена во ЈОУДГ „Росица“ адреса на живеење
ул. Мијачка  бр.24;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Никола Пападинов од Скопје вработен во ОУ „Коле Неделковски“, адреса на
живеење ул.Гостиварска бр.4;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2574 се именуваат:

3) Васе Серафимовски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Наум Чакаров бр.21а;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Никола Гичевски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Гостиварска бр.5б;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр.11-72/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 22.02.2013 година во
состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2574

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Горица Сотироска од Скопје
вработена во ЈОУДГ „Росица“ адреса на живеење ул. Мијачка  бр.24 на која и
престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: неточни
информации за лицето се именува/избира лицето Мирче Петровски од Скопје
вработен во ОУ „Димитар Поп Георгиев-Беровски“ адреса на живеење ул. Наум
Чакаров бр.26.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член ________________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-72/2
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2575

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2575.

За претседател на избирачкиот одбор број 2575 се избира Јулијана Јозиќ од
Скопје вработен во СУГС Лазар Танев, Скопје , адреса ул.4-ти Јули бр.123.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2575 се избира Тамара
Петреска од Скопје вработена во СУГС Гимназија „Јосип Броз- Тито“-Скопје, адреса
ул.Љубин  бр.13 влез б.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2575 се избираат:

1) Димче Стефановски од Скопје вработен во ЈЗУ Универзитетска клиника за
токсикологија, адреса на живеење ул.Андон Папрадишки бр.11;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Цветко Стојановски од Скопје вработен во ЈП за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта, адреса на живеење ул.4-ти Јули
бр.105;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2575 се именуваат:

3) Дијана Ефтимова-Јаневска од Скопје предложена од политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.19;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Ивана Вучковиќ од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Драговити бр.19 б;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2575 се избираат:

1) Слаѓана Ристова од Скопје вработенa во ЈЗУ Специјална болница по
гинекологија и акушерство - ЧАИР адреса на живеење ул.Александар
Македонски бр.23 влез б;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Станка Трпевска од Скопје вработена во Здравствен дом Скопје, адреса на
живеење ул.4-ти Јули бр.117 влез б;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2575 се именуваат:

3) Валентина Поповска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.133 б;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Благоја Павлески од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул.Гостиварска бр.18а;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-88/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 22.02.2013 година во
состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2575

На местото на членот на избирачкиот одбор Цветко Стојановски од Скопје
вработен во ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта,
адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.10 на кој му престанува мандатот во избирачкиот
одбор, од следната причина: неточни информации за лицето се именува/избира
лицето Тања Здравеска од Скопје, вработена во СУГС „Кочо Рацин“, адреса на
живеење на ул.Љубин бр.12.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-88/2
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 07.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2575

На местото на членот на избирачкиот одбор Ивана Вучковиќ предложена од
политичката партија СДСМ на кој и престанува мандатот во избирачкиот одбор, од
следната причина: 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 член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-88/3
во Скопје 07.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2576

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2576.

За претседател на избирачкиот одбор број 2576 се избира Мира Кузмановска
од Скопје вработена во ЈОУДГ „Пролет“ адреса ул.Трајко Бошковски-Тарцан бр.4.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2576 се избира Илија
Богески од Скопје вработен во ЈП за железничка инфраструктура Македонски
Железници адреса ул. Ѓорче Петров 3 бр.9.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2576 се избираат:

1) Виолетка Стевковска од Скопје вработена во ЈЗУ кл.хируршки болести-св.Наум
Охридкси-Скопје, адреса на живеење ул. Ѓорче Петров 3 бр.5 влез Б;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Горанчо Петрушевски од Скопје вработена во ОУ „Браќа Рамиз“, адреса на
живеење ул. Островска бр.4 влез Б;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2576 се именуваат:

3) Сашка П.Гроздановска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Црногорска бр.57а;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Емилија Блажевска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул.Скупи 3/5;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2576 се избираат:

1) Елена Тодоровска од Скопје вработена во Собрание на РМ адреса на
живеење ул. Андреја Зограф бр.7 влез А;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Гордана Насковска од Скопје вработена во ОУ „Мирче Ацев“ адреса на
живеење ул. Жеденска бр.6;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2576 се именуваат:

3) Бојан Стевковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Ѓорче Петров бр.5 б;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Силјан Василевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Наум Чакарев 48/2-14;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-89/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13 и 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 05.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2576

На местото на членот на избирачкиот одбор Виолетка Стевковска од Скопје,
вработена во ЈЗУ кл.хируршки болести-св.Наум Охридски-Скопје, адреса ул. Ѓорче
Петров 3 бр.5 влез Б на која и престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната
причина: неточни информации за лицето се именува/избира лицето Слаѓана
Смилчевска од Скопје, вработена во ОУ Јоаким Крчовски, адреса ул. Ѓорче Петров-7
бр.3.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-89/2
во Скопје 05.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13 и 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2576

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Гордана Насковска од Скопје
вработена во ОУ „Мирче Ацев“ адреса на живеење ул. Жеденска бр.6 на која и
престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: породилно
боледување се именува/избира лицето Маја Јовановска од Скопје, вработена во ЦОУ
„Драгана Стојановска“, адреса ул. Ѓорче Петров 1 бр.1.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик член ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-89/3
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 22.02.2013 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 2577

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2577.

За претседател на избирачкиот одбор број 2577 се избира Ристо Трајаноски од
Скопје вработен во НУ Македонска опера и балет адреса ул.Црногорска бр.45 влез А.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2577 се избира Виолета
Ризова Блажева од Скопје вработенa во ЦОУ „Дитурија“ адреса ул.Панајот Гиновски
бр.6.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2577 се избираат:

1) Даниела Бошковска од Скопје вработена во ЈЗУ Универитетска клиника за
радиологија, адреса на живеење ул. Беаз Куле бр.6 влез А.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Владимир Пепоски од Скопје вработен во ЈП МРТВ адреса на живеење ул.
Црногорска бр.41 влез Б;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2577 се именуваат:

3) Горан Велјановски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Црногорска бр.4;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Ѓоко Блажевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул.Скупи 3/5;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2577 се избираат:

1) Марија Јовчевска од Скопје вработена во ЈЗУ Герантолошки Завод адреса на
живеење ул. Црнгороска бр.33 влез А;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Бошко Стојановски од Скопје вработен во Министерство за земјоделство,
водостопанство и шумартсво, адреса на живеење ул.Црногорска бр.8/1;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2577 се именуваат:

3) Дервиша Адемовска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Црногорска бр.62;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Десиче Каранфиловска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Островска 7б;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-90/1
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 07.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2577

На местото на членот на избирачкиот одбор Ѓоко Блажевски предложен од
политичката партија СДСМ на кој и престанува мандатот во избирачкиот одбор, од
следната причина: по барање на политичката партија се именува/избира лицето
Анита Симоноска, ул. Ѓорче Петров 3 бр.4, Скопје предложена од политичката
партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-90/2
во Скопје 07.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2577

На местото на член на избирачкиот одбор Владимир Пеповски од Скопје,
вработен во ЈП МРТВ, адреса ул.Црногорска бр.41 влез Б на кој му престанува
мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: Одлука на Државната Изборна
Комисија се именува/избира лицето Владимир Трајановски од Скопје, вработен во
ДБМУЦ Илија Николовски ЛОЈ ул. Црногорска 45А.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот  член ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-90/3
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2578

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2578.

За претседател на избирачкиот одбор број 2578 се избира Зора Анастасова од
Скопје вработена во ОУ Тихомир Милошевски, Скопје , адреса ул.Пекљане 3 бр.8.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2578 се избира Бојан
Анастасов од Скопје вработен во Агенција за катастар на недвижности-Скопје, адреса
ул.Пекљане 3 бр.8.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2578 се избираат:

1) Јулијана Митровска од Скопје вработена во Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, адреса на живеење ул.Пекљане бр.41;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Лидија Јандријеска од Скопје вработена во ЈЗУ УК, ТРАУМ. ОРТ. АНЕС. РЕАН.
УРГ.ЦЕН, адреса на живеење ул.Пекљане бр.28;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2578 се именуваат:

3) Менда Јанковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Пекљане 6 бр.5.

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Зоге Наумоски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. Пекљане бр. 24;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2578 се избираат:

1) Санде Вукадиновски од Скопје вработен во ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје
адреса на живеење ул.Пекљане 3 бр.1б;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Киро Симјаноски од Скопје вработен во ЈЗУ Градска општа болница 8-ми
Септември, адреса на живеење ул.Пекљане бр.77а;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2578 се именуваат:

3) Стефка Ѓеоргиева од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Пекљане бр.49;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Тони Трајковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул.Пекљане бр.96;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр.11-80/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2579

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2579.

За претседател на избирачкиот одбор број 2579 се избира Филип Новковски од
Скопје вработена во Фонд за здравствено осигурување на Македонија , адреса
ул.Шарпланинска бр.15.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2579 се избира Весна
Мораитова од Скопје вработена во ОУ Кочо Рацин - Скопје, адреса ул.Бертранд Расел
бр.27.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2579 се избираат:

1) Виолета Милошевска од Скопје вработена во Здравствен дом - Скопје, адреса
на живеење ул. Шарпланинска бр.6;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Вита Трајческа од Скопје вработена во ОУ Димо Хаџи Димов, адреса на
живеење ул.Шарпланинска бр.20;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2579 се именуваат:

3) Драги Цветкоски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Пекљане бр.11.

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Стојко Здравковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Борис Бојаџиски бр.21;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2579 се избираат:

1) Мара Аврамоска од Скопје вработена во СУГС 8-ми Септември, адреса на
живеење ул. Бертранд Расел бр.36;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Венче Билбилоски од Скопје вработен во ЈП МРТВ, адреса на живеење
ул.Тиранска 2 бр.16;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2579 се именуваат:

3) Александар Вељаноски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Арсо Мицков бр.30;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Димо Димовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул.Пекљане бр.3

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-91/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2579

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Венче Билбиловски од
Скопје, вработен во ЈП МРТВ, адреса ул.Тиранска-2 бр.16 на кој му престанува
мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: Одлука на Државната Изборна
Комисија се именува/избира лицето Стојче Спасевски од Скопје, вработен во ЈУ
Здравко Цветковски ул. Македонска Преродба бр.44.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот  заменик член                         ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-91/2
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2580

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2580.

За претседател на избирачкиот одбор број 2580 се избира Никола Стојковски
од Скопје вработена во ЦОУ „Страшо Пинџур“ адреса ул. Арсо Мицков бр.53.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2580 се избира Кире
Ристовски од Скопје вработена во Општина Ѓорче Петров, адреса ул. Моцартова
бр.45.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2580 се избираат:

1) Габриела Бурјаковска од Скопје вработена во ОУ „Крум Тошев“ с.Трубарево
адреса на живеење ул. Торонто  бр.22.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Ирена Неделковска-Аврамовска од Скопје вработена во СУГС „Георѓи
Димитров“ адреса на живеење ул. Моцартова бр.28.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2580 се именуваат:

3) Горан Ристовски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Борис Бојаџиски  бр.37;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Дејан Боневски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. Моцартова бр.75.
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2580 се избираат:

1) Љупчо Јаневски од Скопје вработена во ЈП за одржување и заштита на
патишта адреса на живеење ул. Борис Бојаџиски бр.52;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Лидија Крстевска-Дојчиновска од Скопје вработен во ОУ „Ѓорче Петров“,
адреса на живеење ул.Борис Бојаџиски бр.27;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2580 се именуваат:

3) Виктор Јовчевски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Бертранд Расел бр.27;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Љубомир Петковски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. Лука Геров бр.19/2;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-81/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2581

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2581.

За претседател на избирачкиот одбор број 2581 се избира Жаклина Смилеска
од Скопје вработена во ОУ Тихомир Милошевски, Скопје , адреса ул.Антон Чехов
бр.3.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2581 се избира Роза
Андонаки-Ивановска од Скопје вработена во ПОУ Др. Златан Сремец-Скопје, адреса
ул.Пелинце бр.33.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2581 се избираат:

1) Антонија Трендафилоски од Скопје вработен во ЈУ Младински културен
центар, адреса на живеење ул.Пелинце бр.2;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Виолета Трајковска од Скопје вработена во СОЗР на Владата на РМ, адреса на
живеење ул.Антон Чехов бр.41 влез а;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2581 се именуваат:

3) Зоран Трајковски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул.Антон Чехов бр. 43;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Борче Гиновски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. Лука Геров бр.46-3/10;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2581 се избираат:

1) Зоран Трендафилоски од Скопје вработен во ЈУ Меѓуопштински Центар за
социјална работа на Град Скопје адреса на живеење ул.Австралиска бр.б;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Слободан Дичоски од Скопје вработен во Универзитет св.Кирил и Методиј-
Скопје, адреса на живеење ул.Андон Кецкаров бр.8;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2581 се именуваат:

3) Дени Миленковиќ од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул.Антон Чехов бр.46;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Јован Ристовски 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 неговото 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.

Бр. 11-82/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2582.

За претседател на избирачкиот одбор број 2582 се избира Душица Стојановска
- Настовска од Скопје вработена во НУ Драмски театар, Скопје , адреса ул.Лука Геров
бр.46 влез 5 стан 11.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2582 се избира Василка
Карталова од Скопје вработена во ОУ 11 Октомври-Скопје, адреса ул.Лука Геров бр.50
влез 3 стан 9.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2582 се избираат:

1) Јадранка Насковска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за
торакална и васкуларна хирургија, адреса на живеење ул. Лука Геров бр.50
влез 5 стан 8;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Славе Велоски од Скопје вработена во Генерален секретаријат на Влада на РМ,
адреса на живеење ул.Лука Геров бр.46 влез 1 стан 2;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2582 се именуваат:

3) Душко Спировски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. Лука Геров бр.50/2-4.

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Јакимовски Славе од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Лука Геров бр. 2-5/5;
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2582 се избираат:

1) Дејан Петровиќ од Скопје вработен во СУГС Марија Кири Склодовска - Скопје
адреса на живеење ул.Лука Геров бр.52 влез 1 стан 7;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Лилјана Грозданоска од Скопје вработена во ОУ Димо Хаџи Димов, адреса на
живеење ул.Лука Геров бр.50 влез 5 стан 9;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2582 се именуваат:

3) Саше Војнески од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул.Лука Геров бр.50/3-11;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Костадиноски Мартин од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул.Лука Геров бр.19/16;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-33/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2583

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2583.

За претседател на избирачкиот одбор број 2583 се избира Живко Маневски од
Скопје вработен во ЈП МРТВ адреса ул. Лука Ѓеров бр.71.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2583 се избира Тања
Крстевска од Скопје вработена во ООУ „Тихомир Милошевски“, адреса ул. Лука
Ѓеров 19 бр.14.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2583 се избираат:

1) Чедо Апостоловски од Скопје вработен во СОЗР на Влада на РМ, адреса на
живеење ул. Лука Ѓеров бр.53.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Снежана Најдовска од Скопје вработена во СОЗР на Влада на РМ, адреса на
живеење ул. Лука Ѓеров бр.21.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2583 се именуваат:

3) Димитрија Аврамовски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Бертранд Расел  бр.36;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Славко Петковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Лука Геров бр.15/14.

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2583 се избираат:

1) Силвана Ѓорѓиевска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска Клиника за
гинекологија и акушерство, адреса на живеење ул. Лука Геров  бр.7;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Ана Јанева од Скопје вработен во ЈОУДГ „Раде Јовчевски-Корчагин“, адреса на
живеење ул.Лука Ѓеров бр.3 вл.2 ст.12;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2583 се именуваат:

3) Весна Силјаноска-Трајкоска од Скопје предложена од политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Пелинце  бр.17;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Ненад Јованоски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. Лука Геров бр.13а;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-73/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2583

На местото на Претседател на избирачкиот одбор Живко Маневски од Скопје,
вработен во ЈП МРТВ, адреса ул.Лука Геров бр.71 влез А на кој му престанува
мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: Одлука на Државната Изборна
Комисија се именува/избира лицето Кирил Митоски од Скопје, вработен во НУ Танец
ул. Лука Геров 9 бр.6.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот  Претседател ______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-73/2
во Скопје 11.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2584

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2584.

За претседател на избирачкиот одбор број 2584 се избира Ридван Мемеди од
Скопје вработена во СУГС „Заф Љуш Марку“ адреса ул.2 бр.34.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2584 се избира Ведат
Мустафа од Скопје вработен во СУГС „Марија Кири Склодовска“ адреса ул.1 бр.24.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2584 се избираат:

1) Насер Мифтари од Скопје вработен во СУГС „Заф Љуш Марку“, адреса на
живеење ул. 3 бр.16.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Бејадин Мемеди од Скопје вработен во Секретаријат за спроведување на
рамковниот договор адреса на живеење ул. 2 бр.38;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2584 се именуваат:

3) Џелал Селмани од Скопје предложен од политичката партија ДУИ, адреса на
живеење ул.1 бр.5;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Стојко Димовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул.35 бр.7;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2584 се избираат:

1) Вјолца Мустафа од Скопје вработена во СЕУПГС „Арсени Јовков“ адреса на
живеење ул. 1 бр.24;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Мергиме Мемеди од Скопје вработена во СУГС „Заф Љуш Марку“ адреса на
живеење ул.2 бр.5;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2584 се именуваат:

3) Миле Мрчковци од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. 1 бр.28, с.Орман;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Славе Димовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. 35 бр.7;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-92/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 22.02.2013 година во
состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2584

На местото на членот на избирачкиот одбор Бејадин Мемеди на кој му
престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: вработен во
Секретаријат за спроведување на рамковен договор се именува/избира лицето Даут
Идризи вработен во ОУ „26-ти Јули“-Шуто Оризари, ул.23 бр. 21, Скопје.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член                                    _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-92/2
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 08.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2584

На местото на заменик-членот на избирачкиот одбор Славе Димовски
предложен од политичката партија СДСМ на кој му престанува мандатот во
избирачкиот одбор, од следната причина: по барање на политичката партија се
именува/избира лицето Срѓан Столиќ, ул. 70 бр. 80 Волково, Скопје предложен од
политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот заменик-член _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр.11-92/3
во Скопје 08.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2585

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2585.

За претседател на избирачкиот одбор број 2585 се избира Мирјана Крстевска
од Скопје вработен во СУГС „„8-ми Септември“ адреса ул. Лука Ѓеров 19 бр.14.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2585 се избира Дилба
Исакоска од Скопје вработена во ООУ „Тихомир Милошевски“, адреса ул. Лука Ѓеров
19 бр.5.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2585 се избираат:

1) Русе Ливриниќ од Скопје вработен во Здраствен Дом, адреса на живеење ул. 7
бр.12.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Божин Давидовски од Скопје вработена во ЈЗУ Спец.болница по гинекологија
и акушерство Чаир, адреса на живеење ул. 2 бр.8.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2585 се именуваат:

3) Јасмина Петковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 1  бр.135, Орман;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Душко Тодоровски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење с.Орман.
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2585 се избираат:

1) Емилија Апостоловска од Скопје вработена во Министерство за образование и
наука, адреса на живеење ул. Лука Ѓеров  бр.53;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Мите Начев од Скопје вработен во Министерство за животна средина, адреса
на живеење ул.Лука Ѓеров 9 бр.2

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2585 се именуваат:

3) Слаѓана Петковска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 1  бр.1, с.Орман;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Јовица Тодоровски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. 2 бр.83 с.Орман;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-74/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.



Str.101 Br.4 Slu`ben Glasnik na Op{tina \or~e Petrov 20. Mart 2013

Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.02.2013 година во
состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2585

На местото на членот на избирачкиот одбор Јасмина Петковска предложена од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ на која и престанува мандатот во избирачкиот
одбор, од следната причина: кандидатура во листа за член на совет се
именува/избира лицето Горанчо Петковски, ул.2 бр.150 с. Орман, Скопје предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член                                    _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр.11-74/2
во Скопје 11.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2586

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2586.

За претседател на избирачкиот одбор број 2586 се избира Славица Димиќ од
Скопје вработена во ОУ Јоаким Крчоски, Скопје , адреса ул.81 бр.29.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2586 се избира Валентина
Грујоска од Скопје вработена во ЦОУ Страшо Пинџур - Скопје, адреса ул.65 бр.3.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2586 се избираат:

1) Илија Крстевски од Скопје вработен во ЦОУ Страшо Пинџур - Скопје, адреса на
живеење ул. 2 бр.58;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Весна Глигоровска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за
токсикологија, адреса на живеење ул.12 бр. 6;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2586 се именуваат:

3) Дејан Бошковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. 10 бр.13.

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Ратко Цветковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење с. Кучково;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2586 се избираат:

1) Ангелче Велков од Скопје вработен во ПОУ Иднина Чаир - Скопје, адреса на
живеење ул. 103 бр.41;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Анита Димовска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за
гинекологија и акушерство, адреса на живеење ул.46 бр.6;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2586 се именуваат:

3) Зоран Груевски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул.10 бр.25;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Ѓорѓија Најдевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул.101 бр.45 с. Волково;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-75/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2587.

За претседател на избирачкиот одбор број 2587 се избира Игор Јурков од
Скопје вработен во Биро за развој на образованието, адреса ул.103 Волково бр. 29

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2587 се избира Душанка
Костовска од Скопје вработена во Министерство за здравство, адреса ул. 24 Волково
бр.2

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2587 се избираат:

1) Олгица Каевска од Скопје вработена во Здравствен дом Скопје, адреса на
живеење ул. 60 Волково бр. 87.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Горанчо Јакимовски од Скопје вработен во Биро за развој на образованието
адреса на живеење ул. 40 Волково бр.9.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2587 се именуваат:

3) Ана Робева од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. 81 Волково бр.5 ;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Славица Попова од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. 102 Волково бр.4
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своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2587 се избираат:

1) Трајан Јанкуловски од Скопје вработен во НУ Национална и универзитетска
библиотека „ Св. Климент Охридски“ адреса на живеење ул. 95 волково бр.41;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Светлана Кипријановска од Скопје вработена во ЈЗУ Психијатриска болница
Скопје, адреса на живеење ул. 38 Волково бр.1;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2587 се именуваат:

3) Маре Андонова од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. 14 Волково бр.3;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Синиша Ристевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. 9 Волково бр.3;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-77/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 22.02.2013 година во
состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2587

На местото на членот на избирачкиот одбор Олгица Каевска од Скопје
вработена во Здравствен дом Скопје, адреса на живеење ул. 60 Волково бр. 87 на која
и престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: нарушена
здраствена состојба се именува/избира лицето Валентина Ампова од Скопје,
вработена во ОУ „Тихомиир Милошевски“, адреса на живеење на ул. 81 бр. 49,
Волково.

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член                                    _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-77/2
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.



Str.107 Br.4 Slu`ben Glasnik na Op{tina \or~e Petrov 20. Mart 2013

Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2588.

За претседател на избирачкиот одбор број 2588 се избира Велика Миленковска
од Скопје вработена во ОУ „Кирил Пејчиновиќ“, адреса ул.70 бр.78.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2588 се избира Цвета
Милчевска од Скопје вработена во ЈОУДГ „Кочо Рацин“ , адреса ул. 93 бр.14  влез Б.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________

За членови на избирачкиот одбор број 2588 се избираат:

1) Марјан Ливриниќ од Скопје вработена во Град Скопје адреса на живеење ул.
100 бр.82.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Крста Марковиќ од Скопје вработен во ЈП за железничка инфраструктура
Македонски железници адреса на живеење ул.74 бр.15;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2588 се именуваат:

3) Деловска Даниела од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. 5 бр.71;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Сашо Радевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. 95 бр.15 с.Волково;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________
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За замници членови на избирачкиот одбор број 2588 се избираат:

1) Ивана Ѓорѓиевски од Скопје вработена во Фонд за здраствено осигурување на
РМ адреса на живеење ул. 22 бр.28 Волково;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

2) Горан Здравевски од Скопје вработен во СУГС „Кочо Рацин“, адреса на
живеење ул. 71 бр. 5;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2588 се именуваат:

3) Дијана Јанкуловска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 101 бр. 76, с.Волково;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Влатко Андоновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. 95 бр.1 с.Волково;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-93/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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 Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 11.02.2013 година во
состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2588

На местото на членот на избирачкиот одбор Маријан Ливриниќ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ на кој му престанува мандатот во избирачкиот
одбор, од следната причина: именување за член на избирачко место 2588 по случаен
избор од страна на Државната изборна комисија се именува/избира лицето Деловска
Даниела, ул.5 бр.71 Волково, Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член                                    _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-93/2
во Скопје 11.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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 2589

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2589.

За претседател на избирачкиот одбор број 2589 се избира Ирена Младеновска
од Скопје вработена во ОУ „ Мирче Ацев“-Скопје адреса ул. 60 бр. 37 с.Волково.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2589 се избира Мара
Мишевска од Скопје вработен во ОУ „Кузман Шапкарев“ Скопје, адреса ул. 28 бр.3.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2589 се избираат:

1) Ифтимчо Николов од Скопје вработена во ПУО Д-р Златан Сремец, адреса на
живеење ул. 72 бр.14.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Љубиша Митревски од Скопје вработен во ЈЗУ Клиника за гинекологија и
акушерство адреса на живеење ул. 101 бр.815

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2589 се именуваат:

3) Јовица Димовски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. 10 бр.36;

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Драгослав Кушевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ,
адреса на живеење ул. 101 бр.17

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2589 се избираат:

1) Оливера Миноска од Скопје вработена во СУГС „Орце Николов“ адреса на
живеење ул. 20 бр.3;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Елизабета Лалевиќ од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска Клиника за
кардиологија, адреса на живеење ул. 101  бр.58 с.Волково;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2589 се именуваат:

3) Љупчо Мишевски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 28 бр.3 Кисела Јабука.

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Зоран Лалевиќ од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. 101 бр.58  с.Волково.

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-94/1
во Скопје 04.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13, 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 07.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКO МЕСТО БРОЈ 2589

На местото на членот на избирачкиот одбор Драгослав Кушевски предложен
од политичката партија СДСМ на кој му престанува мандатот во избирачкиот одбор,
од следната причина: по барање на политичката партија се именува/избира лицето
Маја Кушевска, ул. 101 бр.17, Скопје предложена од политичката партија СДСМ

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот член                                    _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-94/2
во Скопје 07.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 04.02.2013 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

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2590.

За претседател на избирачкиот одбор број 2590 се избира Маја Павловска од
Скопје вработена во Министерство за транспорт и врски адреса ул.103 бр. 24

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2590 се избира Зорица
Стаменковска од Скопје вработена во Агенција за млади и спорт адреса ул.101 бр.75А

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2590 се избираат:

1) Анета Станковска од Скопје вработена во Дирекција за безбедност на
класифицирани информации адреса на живеење ул. 101 бр.27

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Драган Станојоски од Скопје вработен во ЈЗУ Психијатриска болница адреса на
живеење ул. 23 бр.38

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2590 се именуваат:

3) Весна Стојменов од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул.81 бр.35

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________

4) Лозана Јакимовиќ од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул.103 бр.45

своерачен потпис на именуваниот член ___________________________
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 2590 се избираат:

1) Зоран Стојчески од Скопје вработен во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа на град Скопје адреса на живеење ул. 42 бр.6;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Борка Ристоска од Скопје вработена во Собрание на РМ адреса на живеење
ул.61 бр.12

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2590 се именуваат:

3) Маријан Божиноски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул. 49 бр.12;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Јован Дуковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на
живеење ул. 42 бр.2;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-76/1
Во  Скопје 06.03.2013

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 и член 60 став 3 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
Ѓорче Петров, на седницата одржана на ден 22.02.2013 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 2591

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2591.

За претседател на избирачкиот одбор број 2591 се избира Мирослав Ќимовски
од Скопје вработен во Агенција за катастар на недвижности адреса ул.34 бр.3.

своерачен потпис на избраниот претседател ___________________________

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2591 се избира Александра
Трајковска од Скопје вработен во ОУ „Васил Главинов“ адреса ул.101 бр.6а.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2591 се избираат:

1) Маја Турмаковска од Скопје вработена во ОУ „Андреја Савевски-Кикиш“-
Тетово, адреса на живеење ул. 30 бр.4.

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

2) Влатко Џепиќ од Скопје вработен во ЈЗУ Универзитетска клиника за
нефрологија адреса на живеење ул. 58 бр.10 влез А;

своерачен потпис на избраниот член ___________________________

За членови на избирачкиот одбор број 2591 се именуваат:

3) Ангелко Трпески од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул.95 бр.14 с.Волково;

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 2591 се избираат:

1) Љупчо Трпевски од Скопје вработен во НУ Македонска опера и балет адреса на
живеење ул. 36 бр.13;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________

2) Александар Трпковски од Скопје вработен во СУГС „Георги Димитров“ адреса на
живеење ул.52 бр.61;

своерачен потпис на избраниот замник член _____________________

За заменици членови на избирачкиот одбор број 2591 се именуваат:

3) Ѓоко Милчевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
адреса на живеење ул. 93 бр.14;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

4) Златко Брњарчевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса
на живеење ул. 53 бр.4;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-95/1
во Скопје 22.02.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.
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Врз основа на членовите 37 ст.2 т.1 во врска со член 38 од Изборниот законик и
член 60 став 3 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, 142/12, 31/13 и 34/13),
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 05.03.2013
година во состав 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 ИЗБИРАЧКИ МЕСТО БРОЈ 2591

На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Мирослав Ќимовски од
Скопје, вработен во Агенција за катастар на недвижности адреса ул. 34 бр.3 на кој му
престанува мандатот во избирачкиот одбор, од следната причина: неточни
информации за лицето се именува/избира лицето Владимир Урдаревич од Скопје,
вработен во Министерство за земјоделие, адреса ул. 100 бр.12 .

своерачен потпис на новоименуваниот/
новоизбраниот Претседател                          _______________________________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото 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.

Бр. 11-95/2
во Скопје 05.03.2013 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Васка Трпковска с.р.


