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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, a  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Лидија Гркова од 

Скопје  вработена во ООУ Димо Хаџи Димов, адреса ул.Стево Филиповиќ бр.2/4-
17. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2553 се избира Даниела 

Блажева од Скопје  вработена во Министерство за образование Скопје , адреса 
ул.Стево Филиповиќ бр.2/4-20. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2553 се избираат :  

 
1) Славица Ончевска од Скопје вработена во Агенција за лекови и медицински 

средтва-Скопје, адреса на живеење ул.Стево Филиповиќ бр.4/2-18; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
2) Филип Арсовски од Скопје вработен во Национална Агенција за европски 

образовни програми и мобилност, адреса на живеење ул.Стево Филиповиќ 
бр.2/5-6; 
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своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2553 се именуваат :  

 
3) Филип Мартиновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Лихнида бр.2/2-18; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
4) Славица Матевска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Веле Марков бр.35; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2553 се избираат :  

 
1) Вида Кузамановска од Скопје вработен во ЈУ Меѓуопштински Центар за 

социјална работа на Град Скопје, адреса на живеење ул.Браќа Галеви бр.40 
А; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
2) Спиро Димитровски од Скопје вработен во ЈЗУ Здравствен Дом на Скопје ЦО 

Скопје, адреса на живеење ул.Рафел Батино бр.68; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2553 се именуваат :  

 
3) Невена Захариева од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Воин Драшковци бр.3; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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4) Дејан Андриевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Браќа Галеви бр.40; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2553 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Филип Мартиновски  на кого му 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предложен за 
член на Совет на листата на кандидати за членови на Совет на Општина Ѓорче 
Петров, се избира лицето:Анкица Божиновска, ул.Злате Михајловски бр.15, 
предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Невена Захариева  на 

кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен за член на Совет на листата на кандидати за членови на Совет на 
Општина Ѓорче Петров, се избира лицето: Радмила Љубиќ, ул. Воин Драшковци 
бр.9, предложена од политичката партија СДСМ. 

 
своерачен потпис на 
новоизбраниот заменик 
член   

 
____________________________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2553 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Спиро Димитровски на 

кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
неодложни работни обврски се избира лицето:Ненад Каталиниќ, ул. Браќа 
Галеви 49Б-9, вработен во Министерство за култура. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
замени член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2553/1 

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

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2553/1 се избира Васе Стојческа 

од Скопје  вработена во ЈЗУ Градска Општа Биолница 8-ми Септември, адреса 
ул.Рафаел Батино бр.25. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2553/1 се избира 

Слаѓана Тентова Пецева од Скопје  вработена во ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
детски болести- Скопје , адреса ул.Стево Филиповиќ бр.2/4. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

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

 
5) Силвана Стеванов од Скопје вработена во ЈЗУ Здравствен Дом на Скопје 

Ц.О.Скопје адреса на живеење ул.Стево Филиповиќ бр.4-4/14; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
6) Јовица Стефановски од Скопје вработен во Агенција за катастар на 

недвижности, адреса на живеење ул.Рафаел Батино бр.41; 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

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

 
7) Драган Шурлановиќ од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Зејнел Ајдини бр.18; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
8) Симеон Матевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Веле Марков бр.35а; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

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

 
5) Евица Стојаноска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетски стоматолошки 

клинички центар св.Пантелејмон-Скопје, адреса на живеење ул.Стево 
Филиповиќ бр.2; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
6) Маријан Треневски од Скопје вработен во Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, адреса на живеење ул.Воин Драшкоци бр.40-
2/2; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

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

 
7) Дукица Павловиќ од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Кичевска бр.39; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 



9 16. 2017

 
8) Горан Костов од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Веле Марков бр.9; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 
142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата 
одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан Митевски, и 
членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце 
Ѓоргиев, го донесе следното: 

 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2553/1 
 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор Силвана Стеванов  на кого му 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на 
работен однос, се избира лицето:Јагода Серафимовска, ул.Рафаело Батино 
бр.47, вработена во ООУ Димо Хаџи Димов. 

 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Маријан Тренески  на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
семејни причини, се избира лицето: Горан Јанков, ул. Јосиф Ковачев бр.6 
вработен во Фондз за здравствено осигурување. 

 
своерачен потпис на 
новоизбраниот заменик 
член   

 
____________________________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 

законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 



11 16. 2017

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

 
 

Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Благица 

Василевска од Скопје вработена во ООУ Димитар Поп Георгиев-Беровски, адреса 
ул.Кичевска бр.20-1/9. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2554 се избира Верица 

Арсова од Скопје  вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија, 
адреса ул.Панко Брашнаров бр.16. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2554 се избираат :  

 
9) Светлана Инадевска од Скопје вработена во Општина Ѓорче Петров адреса на 

живеење улПанко Брашнаров бр.3; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
10) Љупчо Делов од Скопје вработен во Град Скопје, адреса на живеење 

ул.Мавровска бр.13; 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2554 се именуваат :  

 
11) Снежана Јовановска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Злате Михајловски бр.2; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
12) Сашо Јадровски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Панко Брашнаров бр.12; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2554 се избираат :  

 
9) Данче Гичев од Скопје вработена во ПИОМ, адреса на живеење ул.Кичевска 

бр.5; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
10) Мики Анчески од Скопје вработен во НУ Театар за деца и младинци, адреса 

на живеење ул.Злате Михајлевски бр.12-1/15; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2554  се именуваат :  

 
11) Анкица Богевска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Рафаело Батино бр.21; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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12) Спасе Ѓоргиевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
адреса на живеење ул.Тодор Циповски-Мерџан; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2554 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Снежана Јовановска  на кого и 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предложен за 
член на Совет на листата на кандидати за членови на Совет на Општина Ѓорче 
Петров, се избира лицето:Милисав Јовановски, ул.Злате Михајловски бр.2, 
предложен од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2554/1 

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

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2583 се избира Дијана Тренеска 

од Скопје  вработена во Министерство за образование и наука, адреса Воин 
Драшкоци бр.40. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2554/1 се избира 

Виктор Лилчиќ Адамс од Скопје  вработен во Филозофски факултет Скопје , 
адреса ул.Мавровска бр.21. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

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

 
13) Катерина Петреска од Скопје вработена во ООУ Јоаким Крчовски-с.Волково, 

адреса на живеење ул.Александар Мартулков бр.15; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
14) Билјана Панговска-Митрева од Скопје вработен во СЕПУГС Васил Антевски-

Дрен, адреса на живеење ул.Воин Драшкоци бр.14; 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

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

 
15) Тања Трајчевска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Злате Михајловски бр.12; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
16) Даниела Ристевска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Кичевска бр.3; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

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

 
13) Данило Ончевски од Скопје вработен во ДСУЛУД Лазар Личеновски-Скопје, 

адреса на живеење ул.Мавровска бр.11; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
14) Викторија Кочевска од Скопје вработена во ООУ Владо Тасевски, адреса на 

живеење ул.Кичевска бр.11; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

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

 
15) Анета Аначкова од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса на 

живеење ул.Лихнида бр.1/2-Б; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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16) Гордана Наумовска-Трајковска од Скопје предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.2/1-4; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2554/1 
 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор Билјана Панговска-Митрева  
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
здравствени причини, се избира лицето: Тања Павловска, ул.Воин Драшковци 
бр.53, вработена во ООУ Страшо Пинџур. 

 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 
 

На местото на  заменик членот на избирачкиот одбор Анета Аначкова  на 
кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање 
на политичката партија СДСМ, се избира лицето: Мирјана Љубиќ, ул.Воин 
Драшковци бр.9, предложена од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 
 

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

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

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

 
 

Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 
30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна 
комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, во 
состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Соња Крајчевска 

од Скопје вработена во ООУ Единство Башкими Бирлик-Гостивар, адреса 
бул.Македонска Војска бр.20/1-21. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2555 се избира Виолета 

Самарџиска од Скопје  вработена во Министерство за транспорт и врски, адреса 
бул.Македонска Војска бр.20/1-43. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2555 се избираат :  

 
17) Злата Трпевска Ѓорѓиевска од Скопје вработена во Министерство за животна 

средина и просторно планирање адреса на живеење бул.Македонска Војска 
бр.38/1-57; 

 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
18) Јовица Бацковиќ од Скопје вработен во ЈЗУ Клиничка Болница-Тетово, 

адреса на живеење ул.Стоби бр.11б; 
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своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2555 се именуваат :  

 
19) Анета Аначкова од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на 

живеење ул.Лихнида бр.1/2Б; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
20)Маријана Корчаковска Митовска од Скопје предложен од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Александар Мартулков бр.4Б; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2555 се избираат :  

 
17) Пецо Симјановски од Скопје вработен во ЈЗУ Центар за јавно здравје, адреса 

на живеење ул.Лихнида бр.2/2-7; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
18) Анета Блажевска Тодоровска од Скопје вработена во Општина Карпош, 

адреса на живеење бул.Македонска Војска бр.20/29-2; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2555  се именуваат :  

 
19) Селвија Екречова од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Лихнида бр.2/2-17 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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20)Виолета Јакимовска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Стоби бр.12; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Стојанчо 

Стојковски од Скопје вработен во Министерство за здравство, адреса ул.Ибе 
Паликуќа 8 бр.2. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2556 се избира Наташа 

Пулковска од Скопје  вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија, адреса ул.Виа Игнатива бр.9. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2556 се избираат :  

 
21) 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 член 

_____________________________________ 

 
22) Блажо Тодоровски од Скопје вработен во ИСППИ, адреса на живеење ул.Ибе 

Паликуќа бр.34 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2556 се именуваат :  

 
23) Светлана Ристовска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Манчу Матак бр.28; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
24) Бранкица Дуковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Ибе Паликуќа бр.26; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2556 се избираат :  

 
21) Јулијана Максимовска од Скопје вработена во ООУ Лазо Ангеловски, адреса 

на живеење ул.Манчу Матак бр.6; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
22) Кристина Ѓорчевска од Скопје вработен во НУ Ансамбал за народни  игри и 

песни Танец-Скопје, адреса на живеење ул.Ибе Паликуќа бр.11; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2556  се именуваат :  

 
23) Мирјана Љубиќ од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса на 

живеење ул.Воин Драшкоци бр.9; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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24) Маријан Стојчевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Виа Игнатиа бр.24-2/4; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2556 
 

На местото на  заменик членот на избирачкиот одбор Мирјана Љубиќ  на 
кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање 
на политичката партија СДСМ, се избира лицето: Весна Здравковска ул.Зејнел 
Ајдини бр,12А , предложена од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
   
   

 

 



28 16. 2017

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2556 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Христина Ѓорчевска  

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
неодложни работни обврски-заминување на службен пат се избира 
лицето:Мелита Михајловска, ул. Виа Игнатиа бр.6А, вработена во ЈОУДГ Росица. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
замени член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Бошко Лепчевски 

од Скопје  вработена во Агенција за млади и спорт, адреса ул.Штросмаерова 
бр.21. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2557 се избира Билјана 

Пејовска  од Скопје  вработена во СУ Георги Димитров , адреса ул.Мајски 
Манифест бр.5. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2557 се избираат :  

 
25) Вита Јовановска од Скопје вработена во Министерство за транспорт и врски-

Државен Инспекторат за градежништво и урбанизам, адреса на живеење 
ул.Смолјани бр.11; 

 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
26)Александар Трајановски од Скопје вработен во УКИМ Институт за 

национална историја, адреса на живеење ул. Јосиф Ковачев бр.13; 
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своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2557 се именуваат :  

 
27) Борјана Митревска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Пробиштипска бр.10; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
28)Антонио Коневски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.33-2/2; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2557 се избираат :  

 
25) Милица Андоновска од Скопје вработена во ЈОУДГ Росица, адреса на 

живеење ул.Социјалистичка Зора бр.5; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
26)Виолета Стојановска од Скопје вработен во ЈЗУ Завод за физикална 

медицина и рехабилитација, адреса на живеење ул.Сагудати бр.4; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2557 се именуваат :  

 
27) Сашо Стефановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Мајски Манифест бр.42; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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28)Сања Симоновска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Ѓорче Петров 3 бр.4; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Лидија Добреска 

од Скопје вработена во ООУ Димо Хаџи Димов, адреса ул.Алексо Демниевски 
бр.15-2. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2558 се избира Трајанче 

Воинова од Скопје  вработена во ООУ Тихомир Милошевки, адреса ул.Алексо 
Демниевски бр.15-29. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2558 се избираат :  

 
29)Билјана Илиовска од Скопје вработена во Министерство за здравство, адреса 

на живеење ул.Алексо Демнивески 9 бр.7; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
30)Елена Николовска од Скопје вработена во ООУ Димитар Поп Георгиев-

Беровски, адреса на живеење ул.Алексо Демниевски 15 бр.19а. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2558 се именуваат :  

 
31) Бобан Вељановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Алексо Демниевски 5 бр.2; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
32) Сашко Радински од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Алексо Демниевски бр.60; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2558 се избираат :  

 
29)Ристо Наумовски од Скопје вработен во ЈЗУ Психијатриска болница-Скопје, 

адреса на живеење ул.Алексо Демниевски 3 бр.9; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
30)Зорица Бебековска-Спиридонов од Скопје вработена во ООУ Аврам 

Писевски-с.Бардовци, адреса на живеење ул.Алексо демниевски 15 бр.34; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2558  се именуваат :  

 
31) Јана Чавкоска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ , адреса на 

живеење ул.Алексо Демниевски 11/1; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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32) Александар Талески од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Алексо Демниевски 7/2; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 16. 2017

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Радмила 

Јовановиќ Николовска од Скопје вработена во Агенција за храна и 
ветеринарство, адреса ул.Мице Козар бр.4. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2559 се избира Стојка 

Спироска од Скопје  вработена во ООУ Ѓорче Петров, адреса ул.Ѓуро Салај бр.55а. 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2559 се избираат :  

 
33) Војче Смоковски од Скопје вработен во НУ Македонска опера и балет, адреса 

на живеење ул.Социјалистичка Зора бр.25; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
34) Дафина Васевска од Скопје вработена во Државен Студенстки дом, адреса на 

живеење ул.Христо Батанџиев бр.38/17. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2559 се именуваат :  
 
35) Јулија Минковска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Мице Козар бр.8; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
36)Загорка Несторовска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Даутица бр.6; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2559 се избираат :  

 
33) Стана Јовановска од Скопје вработена во ЈЗУ Герантолошки Завод-13 

Ноември, адреса на живеење ул.Мице Козар бр.7; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
34) Дарко Димовски од Скопје вработен во ЈЗУ Завод за физикална медицина и 

рехабилитација, адреса на живеење ул.Мице Козар бр.21; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2559  се именуваат :  

 
35) Ива Стојковска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Ѓорче Петров бр.68а; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
36)Јуле Антеска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.60-4/6; 
 
своерачен потпис на именуваниот 

_____________________________________ 
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заменик член   

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2559 
 

На местото на  заменик членот на избирачкиот одбор Ива Стојковска  на 
кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање 
на политичката партија СДСМ, се избира лицето: Стефан Рогов ул.Алексо 
Демниевски бр.3/8 , предложен од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2559 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Дафина Васевска  на кого и 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: заминување во 
пензија се избира лицето: Лепа Трпчевска, ул. Бертранд Расел бр.84, вработена 
во Центар за стручно образование и обука. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Филип 

Гугулевски од Скопје  вработен во Агенција за промоција и поддршка на 
туризам на РМ, адреса ул.Шидска бр.20. 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2560 се избира Ленче 

Зајковска од Скопје  вработена во ООУ св.Кирил и Методиј, адреса ул.Шидска 
бр.26. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2560 се избираат :  

 
37) Годрана Георгиевска од Скопје вработена во ЈЗУ Психијатриска болница-

Скопје, адреса на живеење ул.Шидска бр.20; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
38)Наташа Гребенарова-Теофилов од Скопје вработена во Министерство за 

транспорт и врски-Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, 
адреса на живеење ул.Шидска бр.5Б; 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2560 се именуваат :  

 
39)Гувеза Јовановска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Шидска бр.24/3-16; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
40)Драган Димовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Мице Козар бр.5; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2560 се избираат :  

 
37) Стојан Алексов од Скопје вработен во Општина Центар, адреса на живеење 

ул.Шидска бр.12; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
38)Билјана Добревска од Скопје вработена во Влада на РМ-СОЗР, адреса на 

живеење ул.Шидска бр.18; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2560 се именуваат :  

 
39)Ванчо Николовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Шидска бр.12/2-22; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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40)Елизабета Никовска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Шидска бр.26-1/5; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 16. 2017

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 од 
Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 
30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна 
комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, во 
состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2560/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2560/1. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2560/1 се избира Виолета 

Шапковска од Скопје вработена во НУ Драмски театар, адреса ул.Шидска бр.24-
1/7. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

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

Александар Симоновски од Скопје  вработен во УКИМ Институт за национална 
историја-Скопје, адреса ул.Шидска бр.12-3/10. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

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

 
41) Верица Рабаџиска од Скопје вработена во СЕПУГС Арсение Јовков, адреса на 

живеење ул.Шидска бр.7Б; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
42) Весна Митоска од Скопје вработена во НУ Ансанбал за народни игри и песни 

Танец-Скопје, адреса на живеење ул.Шидска бр.24-3/12. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
 

За членови на избирачкиот одбор број 2560/1 се именуваат :  
 
43) Игор Трајчевски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Шидска бр.26-1/1; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
44) Глигор Ѓоревски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Шидска бр.24-2/7; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

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

 
41) Марија Маркоски од Скопје вработена во ЈЗУ  Универзитетска клиника за 

трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интезивно 
лекување и ургентен центар - Скопје, адреса на живеење ул.Шидска бр. 12-
1/17; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
42) Љупчо Стројмановски од Скопје вработен во ПИОМ, адреса на живеење 

ул.Шидска бр.26-1/4 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

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

 
43) Дарко Јованоски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Шидска бр.24/3-16; 
 
своерачен потпис на именуваниот 

_____________________________________ 
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заменик член   

 
44) Младенчо Стефановски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Виа Егнатиа бр.6-1/3; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 
142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата 
одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан Митевски, и 
членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце 
Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2560/1 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор Весна Митовска  на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени 
причини, се избира лицето:Ели Чочова, ул.Шидска бр.12-1/20, вработена во ООУ 
Вера Јоциќ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
   
                       
 
 
 



47 16. 2017

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2560/1 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Марија Маркоски  на 

кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок 
на работен однос по основ доделување на инвалидска пензија се избира 
лицето:Светлана Трајаноска, ул. Шидска 26-7/3, вработена во ДУФК Методи 
Митевски-Брацо. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
замени член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Марина Станкова 

од Скопје  вработен во ЈЗУ Здравствен Дом-Скопје, адреса ул.Ѓорче Петров бр.26 
Б. 

 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2561 се избира Ангела 

Ангеловска-Усовска од Скопје  вработена во Детска Градинка Орце Николов-
Карпош, адреса ул.Ѓорче Петров бр.11. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2561 се избираат :  

 
45) Јованка Смилевска од Скопје вработена во ЈЗУ  Универзитетска клиника за 

трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интезивно 
лекување и ургентен центар – Скопје, адреса на живеење ул.Крсто Раковски  
бр. 13; 

 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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46)Бранко Десподовски од Скопје вработен во ЈЗУ Универитетска клиника за 

инфективни болести и фербилни состојби-Скопје, адреса на живеење 
ул.Ѓорче Петров бр.10; 

 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2561 се именуваат :  

 
47) Милена Тривковиќ од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Крсто Раковски бр.35; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
48)Димитар Пулковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Виа Егнатиа бр.9; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2561 се избираат :  

 
45) Давча Спасова од Скопје вработена во Министерство за култура, адреса на 

живеење ул.Ѓорче Петров бр.8; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
46)Љупчо Марковски од Скопје вработен во СУГС Лазар Танев, адреса на 

живеење ул.Ѓорче Петров бр.11 А; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2561 се именуваат :  

 
47) Добрислав Апостолоски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Крсто Раковски бр.10; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
48)Симон Јовановски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Борис Сарафов бр.4-1/9; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2561 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Милена Тривковиќ  на кого и 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 
политичката партија СДСМ, се избира лицето: Ива Стојковска ул.Ѓорче Петров 
бр.68А , предложена од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2561 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Симон Јовановски  на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, се избира лицето: Ристо Тасев 
ул.4-ти Јули бр.1/4-15 , предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
   
 
 
 
 



53 16. 2017

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Бобан 

Ѓорѓиевски од Скопје  вработен во СУГС Кочо Рацин, адреса ул.Борис Сарафов  
бр.1-1/6. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2562 се избира Лазо 

Нумовски од Скопје  вработен во МОН-Биро за развој , адреса ул.4-ти Јули бр.40 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2562 се избираат :  

 
49)Елизабета Петровска од Скопје вработена во НУ МОБ адреса на живеење 

ул.Борис Сарафов бр.1-2/20 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
50)Миланка Таневска од Скопје вработена во ЈЗУ Градска општа болница 8-ми 

Септември, адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.50; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2562 се именуваат :  

 
51) Јовица Јовевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на 

живеење ул.Вера Циривири Трена бр.21А; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
52) Гордана Јовчевска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Партизански Одреди бр.106; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2562 се избираат :  

 
49)Стојна Трајковска од Скопје вработена во ЈЗУ Клиника за радиологија, адреса 

на живеење ул.Вера Циривири Трена бр.22; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
50)Марјана Заковска од Скопје вработена во Институт за јавно здравје на РМ, 

адреса на живеење ул.Вера Циривири Трена бр.16; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2562 се именуваат :  

 
51) Кузман Маневски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.4-ти Јули бр.52; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
52) Ана Тасева од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Борис Сарафов бр.1-4/15; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Бранко Алексов 

од Скопје  вработена во ЈЗУ ЗДравствен Дом Скопје, адреса ул.Никола 
Вукмировиќ бр.18. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2563 се избира 

Валентина Алексовска од Скопје  вработен во ООУ Мирче Ацев , адреса ул. 

Никола Вукмировиќ бр.15 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2563 се избираат :  

 
53) Радмила Ничевска од Скопје вработена во МНТ, адреса на живеење ул.Јосиф 

Даскалов бр.15 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
54) Снежана Михајловска од Скопје вработен во ЈОУДГ Росица, адреса на 

живеење ул.Никола Вукмировиќ бр.1 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2563 се именуваат :  

 
55) Златко Србиновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.40А; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
56)Наташа Кузмановска Веланова од Скопје предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.10/3-11; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2563 се избираат :  

 
53) Стефо Марковски од Скопје вработен во ЈУ од Областа на здравството 

запотребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники, 
завод и ургентен центар-Скопје, адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.33; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
54) Наташа Трајковска од Скопје вработена во Општина Ѓорче Петров, адреса на 

живеење ул.Ѓорче Петров бр.33; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2563 се именуваат :  

 
55) Драгана Кежаровска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Никола Вукмировиќ бр.25; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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56)Филип Јовчевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
адреса на живеење ул.Атанас Иљоски бр.20; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2563 
 

На местото на заменик членот Драгана Кежаровска на избирачкиот одбор 
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложена за кандидат на листа на членови на Советот во Општина Ѓорче 
Петров, се избира лицето: Николина Петревска  ул.Атанас Илјоски бр.14/4 , 
предложена од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Небојша 
Новакоски од Скопје  вработен во ДСУРО Наум Охридски, адреса ул.Ацо Шопов 
бр.14. 

 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2564 се избира Илија 

Ангелевски од Скопје  вработен во МИОА, адреса ул.Радушка бр.16 А. 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2564 се избираат :  

 
57) Ирена Наумовска од Скопје вработена во ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 

Ноември, адреса на живеење ул.Црногорска  бр.24; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
58)Ленче Марковиќ од Скопје вработен во СУГС Раде Јовчевски-Корчагин, 

адреса на живеење ул.Македонска Преродба бр.11; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2564 се именуваат :  
 
59)Катерина Алексоска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Никола Вукмаровиќ бр.15; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
60)Виолета Поповска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Македонска Преродба бр.19 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2564 се избираат :  

 
57) Слободанка Брчиоска од Скопје вработена во ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 

Ноември-Скопје, адреса на живеење ул.Македонска Преродба бр.35; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
58) Јагода Арсова од Скопје вработена во ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 Ноември-

Скопје,, адреса на живеење ул.Македонска Преродба бр.38; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2564 се именуваат :  

 
59)Даниела Гроздановска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Црногорска бр.6; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
60)Иван Наков од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Македонска Преродба бр.24; 
 
своерачен потпис на именуваниот 

_____________________________________ 
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заменик член   

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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  вработен во Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на РМ, 
адреса ул.Исаија Мажовски бр.26/34. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2565 се избира Дијана 

Ханџиска од Скопје  вработена во ООУ Јан Амос Коменски-Карпош, адреса 
ул.Исаија Мажовски бр.26/2. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2565 се избираат :  

 
61) Гордана Менкиноска од Скопје вработена во ООУ Тихомир Милошевски 

адреса на живеење ул.Исаија Мажовски бр.6/6. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
62)Светлана Цветковска од Скопје вработена во МТСП, адреса на живеење 

ул.Исаија Мажовски бр.25-1/1. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

За членови на избирачкиот одбор број 2565 се именуваат :  
 
63)Веса Канчева од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, адреса на 

живеење ул.Исаија Мажовски бр.24/2-1; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
64)Ружица Кимовска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Исаија Мажовски бр.34-1/13; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2565 се избираат :  

 
61) Влатко Костадиновски од Скопје вработен во СУГС Георги Димитров, адреса 

на живеење ул.Исаија Мажовски бр.24-3/15; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
62)Горан Коневски од Скопје вработен во ЈУ од Областа на здравството 

запотребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники, 
завод и ургентен центар-Скопје, адреса на живеење ул.Исаија Мажовски 
бр.32/18; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2565 се именуваат :  

 
63)Марина Митревска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Стоби бр.8; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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64)Дарко Мишовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
адреса на живеење ул.Стево Филиповиќ бр.4-4/9; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Дарко 

Гавриловски од Скопје вработен во Агенција за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој, адреса ул.Исаија Мажовски бр.44-2/18. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2566 се избира Наташа 

Гавриловски од Скопје  вработена во Општина Бутел, адреса ул.Исаија Мажовски 
бр.44-2/18. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2566 се избираат :  

 
65)Анета Ѓорѓиевска од Скопје вработена во ООУ Димо Хаџи Димов адреса на 

живеење ул.Исаија Мажовски бр.34-2/4. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
66)Валентина Томашевска од Скопје вработена во СУГС Кочо Рацин, адреса на 

живеење ул.Исаија Мажовски бр.36-1/2. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

За членови на избирачкиот одбор број 2566 се именуваат :  
 
67) Весна Здравковска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Зејнел Ајдини бр.12А; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
68)Билјана Сибиновска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Стево Филиповиќ бр.4-3/2; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2566 се избираат :  

 
65)Даниела Неделкова од Скопје вработена во УКИМ Филозофски Факултет, 

адреса на живеење ул.Исаија Мажовски бр.40-2/11; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
66)Ванче Игновски од Скопје вработен во ООУ Мирче Ацев, адреса на живеење 

ул.Исаија Мажовски бр.38-1/15; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2566 се именуваат :  

 
67) Слободан Настевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Манчу Матак бр.21; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
68)Слободан Милевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Исаија Мажовски бр.40/2-3; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 

законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 
142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата 
одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан Митевски, и 
членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце 
Ѓоргиев, 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 Весна Здравковска  на кого и 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 
политичката партија СДСМ, се избира лицето: Слободан Настевски ул.Манчу 
Матак бр.27, предложен од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Слободан Настевски 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на политичката партија СДСМ, се избира лицето: Димитар Агротов  
ул.Тодор Ципровски-Мерџан, предложен од политичката партија СДСМ. 

 
своерачен потпис на новоизбраниот заменик член   
 
     
 ______________________________________________________ 
 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 

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

 
 

Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



71 16. 2017

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 
142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата 
одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан Митевски, и 
членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце 
Ѓоргиев, 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 Валентина Томашевска  на кого 
и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на 
работен однос, се избира лицето: Цвета Ѓорѓиевска  ул.Лука Геров 7 бр.28, 
вработена во СУГС Раде Јовчевски-Корчагин. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Иван 

Цветановски од Скопје  вработен во Собрание на РМ, адреса ул.1 бр.2 Г. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2567 се избира Предраг 

Митковски од Скопје  вработен во ДСУ Спортска Академија , адреса ул. 1 бр.28 В. 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2567 се избираат :  

 
69)Снежана Ристевска Гаковиќ од Скопје вработена во ООУ Алија Авдовиќ 

с.Батинци, адреса на живеење ул.2 бр.25; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
70)Горан Билбиловски од Скопје вработен во ЈУ од Областа на здравството 

запотребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники, 
завод и ургентен центар-Скопје, адреса на живеење ул.4 бр.108 

 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2567 се именуваат :  
 
71) Стевица Ѓорѓиевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.1 бр.59; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
72) Александар Ристовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.1 бр.23; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2567 се избираат :  

 
69) Нада Ристовска од Скопје вработена во ООУ Мирче Ацев, адреса на живеење 

ул.1 бр.23; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
70)Славица Димовска од Скопје вработена во Влада на РМ-СОЗР, адреса на 

живеење ул.1 бр.52 Б; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2567 се именуваат :  

 
71) Гоце Филимановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.1 бр.29; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
72) Ивица Божиновски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.1 бр.33; 
 
своерачен потпис на именуваниот 

_____________________________________ 
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заменик член   

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Љупка 

Продановска од Скопје  вработена во ООУ Марко цепенков-Зелениково, адреса 
ул.Ѓорче Петров бр.110. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2568 се избира Лидија 

Пецева од Скопје  вработена во ЈОУДГ 13-ти Ноември , адреса ул.Ѓорче Петров 
бр.71-1/9. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2568 се избираат :  

 
73) Олгица Урумова од Скопје вработена во ЈЗУ Геронтолошки Завод 13-ти 

Ноември адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.128. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
74) Билјана Кочовска од Скопје вработена во МТСП, адреса на живеење ул.Браќа 

Чакреви бр.11а; 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2568 се именуваат :  

 
75) Александар Боцевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Алексо Демниевски бр.15/31 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
76) Киро Марковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.Христо Батанџиев бр.69; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2568 се избираат :  

 
73) Крсте Симоновски од Скопје вработен во Државен Студенски Дом-Скопје, 

адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.71-1/17; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
74) Љупче Ивановиќ од Скопје вработен во Општина Карпо, адреса на живеење 

ул.Ѓорче Петров бр.71-1/7; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2568 се именуваат :  

 
75) Бојан Темелковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење бул.Илинден бр.64; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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76) Зоран Малиновски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Христо Батанџиев бр.118Б; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Звезда Богевска 

од Скопје  вработена во УКИМ Факултет за земјоделски науки и храна, адреса 
ул.Мис Стон бр.21. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2569 се избира Елена 

Љубиќ од Скопје  вработена во Министерство за финансии , адреса ул.Мис Стон 
бр.5. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2569 се избираат :  

 
77) Љубиша Велјановски од Скопје вработен во Детска градинка 8-ми Март-

Кисела Вода адреса на живеење ул.Струмјани бр.12. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
78) Виолета Велјановска од Скопје вработена во Фонд за здравствено 

осигурување на РМ, адреса на живеење ул.Алексо Демниевски 23 бр.1; 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2569 се именуваат :  

 
79) Горан Трипуновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Алексо Демниевски бр.29/5 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
80) Снежана Вељановска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Мис Стон бр.23; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2569 се избираат :  

 
77) Игор Јовановски од Скопје вработен во МЗШВ-Управа за хидрометоролошки 

работи, адреса на живеење ул.Алексо Демниевски 21 бр.14; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
78) Иво Давидовски од Скопје вработен во ООУ Мирче Ацев, адреса на живеење 

ул.Мис Стон бр.23 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2569 се именуваат :  

 
79) Нада Темелковска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Алкесо Демниевски бр.25/9А; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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80) Кристијан Јандриевски од Скопје предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Алексо Демниевски 13 бр.2; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, a  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Весна 

Георгиевска Малиновска од Скопје  вработена во ЈОУДГ Росица, адреса 
ул.Христо Батанџиев бр.118Б. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2570 се избира Виолета 

Тошевска од Скопје  вработена во Министесртво за финансии , адреса 
ул.Социјалистичка Зора бр.80-4/15. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2570 се избираат :  

 
81) Валентино Ивановски од Скопје вработен во Министерство за здравство 

адреса на живеење ул.Христо Батанџиев бр.72/12. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
82)Дејан Герковски од Скопје вработен во Државен инспектрорат за труд Скопје 

адреса на живеење ул.Социјалистичка Зора бр.15-1/4. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2570 се именуваат :  

 
83)Кристина Пеповска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.157Б. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
84)Маријан Патлиџанковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Христо Батанџиев бр.13-1/6; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2570 се избираат :  

 
81) Живко Грујовски од Скопје вработен во МИОА, адреса на живеење 

ул.4Социјалистичка Зора бр.13-1/7; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
82)Златко Чубриновски од Скопје вработен во ООУ Мирче Ацев, адреса на 

живеење ул.Христо Батанџиев бр.55; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2570 се именуваат :  

 
83)Зоран Миленков од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Виа Игнатиа бр.10Б; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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84)Виолета Марковска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Христо Батанџиев бр.69; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 
142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата 
одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан Митевски, и 
членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце 
Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2570 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Живко Грујовски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: работни 
обврски, се избира лицето: Слободан Кузмановски  ул.Христо Батанџиев бр.13, 
вработен во Собрание на РМ. 

 
своерачен потпис на новоизбраниот заменик член   
     
 ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Петко Крстевски 

од Скопје  вработен во Собрание на РМ, адреса ул.Македонска Преродба бр.82. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2571 се избира 

Александра Коруновска од Скопје  вработена во СУГС Јосип Броз Тито , адреса 
ул.4-ти Јули бр.88. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2571 се избираат :  

 
85)Славе Анчевски од Скопје вработен во Град Скопје адреса на живеење 

ул.Македонска Преродба бр.79-1/7 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
86)Маја Крстевска од Скопје вработена во Центар за образование на возрасни-

Скопје, адреса на живеење ул.Македонска Преродба бр.49а. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2571 се именуваат :  
 
87) Благоја Боцевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Алексо Демниевски бр.15/31. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
88)Весна Малинова од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.45/1-14; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2571 се избираат :  

 
85)Ѓоко Блажевски од Скопје вработен во Агенција за катастар на недвижности, 

адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.31а; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
86)Даниела Блажевска од Скопје вработен во НУ Музеј на Македонија, адреса 

на живеење ул.4-ти Јули бр.31а; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2571 се именуваат :  

 
87) Радмила Дејаноска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.60-2/10; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
88)Тања Милановска Најдовски од Скопје предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Арсениј Јовков бр.2; 
 
своерачен потпис на именуваниот 

_____________________________________ 
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заменик член   

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2571 
 

На местото на заменик членот Радмила Дејановска на избирачкиот одбор 
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на политичката партија СДСМ, се избира лицето: Јонче Нешковски  
ул.Македонска Преродба бр.79/1-1 , предложен од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2571/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2571/1. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2571/1 се избира Петар 

Стојановски од Скопје  вработен во ООУ Јоаким Крчовски, адреса ул.4-ти Јули 
бр.104. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2571/1 се избира Звонко 

Мијовски од Скопје  вработен во НУ Македонска опера и балет, адреса ул.4-ти 
Јули бр.45-1/12. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

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

 
89) Велика Петровска од Скопје вработена во Детска Градинка Пролет-

Карпош , адреса на живеење ул4-ти Јули бр.87; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
90) Снежана Стојановска од Скопје вработена во Клиника за гинекологиоја и 
акушерство, адреса на живеење ул.Македонска Преродба бр.110. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

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

 
91) Радмила Дејановска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.60-2/10; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
92)Наташа Чурлинова од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.87/4-2; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

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

 
89) Верче Маневска-Стефанова од Скопје вработена во ООУ Тихомир 

Милошевски, адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.49; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
90) Боце Митревски од Скопје вработен во УКИМ Приордно математички 

факултет, адреса на живеење ул.Борис Сарафов бр.47Б; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2571/1 се именуваат :  

 
91) Велика Марковска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Македонска Преродба бр.67А; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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92)Љупчо Стојановски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Мијачка бр.26; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 

законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 

 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2571/1 
 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор Велика Петровска  на кого и 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на 
работен однос по основ пензија се избира лицето: Душанка Танушевска, ул. 4-ти 
Јули бр.87-2/2, вработена во МЗШВ-Управа за хидрометаролошки работи. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Верче Маневска 
Стефановска  на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: породилно отсуство се избира лицето: Билјана Штергиска, ул. 4-ти Јули 
бр.87-2/12, вработена во Министерство за образование и наука. 
 
своерачен потпис на новоизбраниот заменик  
член       
 ______________________________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
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Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 
 
 

Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Ѓурѓица 

Баталкова од Скопје  вработена во ООУ Мирче Ацев, адреса ул.Апостол Петков 
бр.14. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2572 се избира 

Христина Бојковски од Скопје  вработена во СУГС Јосип Броз Тито , адреса ул.4-ти 
Јули бр.88. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2572 се избираат :  

 
93)Гоце Дукоски од Скопје вработен во ООУ Петар Поп Арсов адреса на живеење 

ул.Мечкин Камен бр.18В; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
94)Зоран Блажески од Скопје вработен во Министерство за финансии-Управа за 

јавни приходи, адреса на живеење ул.Мечкин Камен бр.18Б. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2572 се именуваат :  

 
95)Љупчо Кузманоски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Јадранска бр.21. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
96)Лазо Јордановски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Дубровничка бр.12; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2572 се избираат :  

 
93)Анета Јањевска од Скопје вработен во ООУ Војдан Чернодрински, адреса на 

живеење ул.Сремски Фронт бр.46Б; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
94)Луке Дукоски од Скопје вработен во Министерство за економија-Државен 

Пазарен Инспекторат, адреса на живеење ул.Јадранска бр.22; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2572 се именуваат :  

 
95)Ирена Велковска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса 

на живеење ул.Мечкин Камен бр.15; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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96)Александар Мијовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Апостол Петков бр.7Б; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2572 
 

На местото на  членот Зоран Блажевски на избирачкиот одбор на кого и 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:здравствени 
причини, се избира лицето: Душко Ивановски, улСремски фронт бр.44.. вработен 
во Агенција за катастар на недвижности. 

 
своерачен 
потпис на 
новоизбраниот  ______________________________________________________ 

 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2572/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2572/1. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2572/1 се избира Пандорка 

Стојменовска од Скопје  вработена во НУ Национална и универзитетска 
библиотека Св.Климент Охридски, адреса ул.Мечкин Камен бр.18 Б. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2572/1 се избира Зојка 

Поповска од Скопје  вработена во ООУ Невена Георгиева Дуња, адреса 
улЈадранска бр.8 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2572/1 се избираат :  

 
97) Ката Николовска од Скопје вработена во УКИМ Факултет за 

ветеринарна медицина , адреса на живеење ул.Сремски Фронт бр.18; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
98)Мирјана Тасиќ од Скопје вработена во ЈЗУ Градска Општа Болница 8-ми 

Септември, адреса на живеење ул.Јадранска бр.2 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2572/1 се именуваат :  

 
99)Мерсиха Муше од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на 

живеење ул.Радован Цониќ бр.96; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
100) Лазе Најдовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Арсениј Јовков бр.2; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2572/1 се избираат :  

 
97) Сретко Ристовски од Скопје вработен во ДСУ за рехабилитација и 

образование св.Наум Охридски-Скопје, адреса на живеење ул.Георги 
Казепов; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
98) Владимир Петровски од Скопје вработен во Државна комисија за 

одлучување во 2 степ во областа на инспекциски надзор и прекршочната 
постапка, адреса на живеење ул.Мечкин Камен бр.18 А; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2572/1 се именуваат :  

 
99)Љубе Дуковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , адреса на 

живеење ул.Мечкин Камен бр.19; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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100) Марија Василевска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Македонска Преродба бр.71-3/12; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 

законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2572/1 
 

На местото на членот Ката Николовска на избирачкиот одбор на кого и 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: семејни причини, 
се избира лицето: Марија Симеонова Јакимовска  ул.Јадранска бр.19 , вработена 
во Влада на РМ-СОЗР. 
 
 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

 На местото на заменик членот Владимир Петровски на избирачкиот одбор 
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
неспоивост на функција, се избира лицето: Јовица Пецановски ул.Јадранска 
бр.29 , вработен  во ЈЗУ Геронтолошки Завод 13-ти Ноември. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Љубен 

Велјановски од Скопје  вработен во ПИОМ, адреса ул.Арсениј Јовков бр.14. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2573 се избира Билјана 

Гијева од Скопје  вработена во ООУ Ристо Крле-Општина Илинден , адреса 
ул.Кузман Капидан бр.6. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2573 се избираат :  

 
101) Благоја Блажевски од Скопје вработен во ООУ Емин Дураку-Општина 

Сарај адреса на живеење ул.Ѓурчин Кокале бр.46; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
102) Оливера Арсенова од Скопје вработена во ЈЗУ Градска општа болница 8-

ми Септември, адреса на живеење ул.Арсениј Јовков бр.16. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2573 се именуваат :  

 
103) Драги Златевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Ѓурчин Кокале бр.31. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
104) Анета Божиновска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.4-ти Јули бр.42/3-14; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2573 се избираат :  

 
101) Валентина Стефановска од Скопје вработена во СУГС Ѓорѓи Димитров, 

адреса на живеење ул.Арсениј Јовков бр.7; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
102) Ванчо Божиновски од Скопје вработен во ЈЗУ Психијатриска болница-

Скопје, адреса на живеење ул.Ѓурчин кокале бр.43; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2573 се именуваат :  

 
103) Тијана Николовска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.71/2-20; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
104) Марина Патлиџанковска од Скопје предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Христо Батанџиев бр.13-1/6; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2573 
 

На местото на заменик членот Тијана Николовска на избирачкиот одбор на 
кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложена на Листата за кандидати за членови на Советот на Општина Ѓорче 
Петров, се избира лицето: Вера Михајловска ул.Македонска Преродба бр.46 , 
предложена од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Јасмина Јаневска 

од Скопје  вработена во СЕПУГС Арсениј Јовков, адреса ул.Наум Чакаров бр.30А. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2574 се избира 

Александар Проданов  од Скопје  вработен во МЗШВ-Управа за 
хидропметаролошки работи , адреса ул.Георги Казепов бр.16-1/14. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2574 се избираат :  

 
105) Семија Алиу од Скопје вработена во Здравствен Дом-Скопје адреса на 

живеење ул.Гостиварска бр.24Б; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
106) Влатко Кофилевски од Скопје вработен во Државен Студентски Дом-

Скопје, адреса на живеење ул.Наум Чакаров бр.2. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2574 се именуваат :  

 
107) Алег Мустафа од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Гостиварска бр.1Б. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
108) Васе Серафимовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Наум Чакарев бр.21; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2574 се избираат :  

 
105) Елизабета Јовановска од Скопје вработена во Државно училиште за 

рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов Скопје, 
адреса на живеење ул.Арсо Мицков бр.28; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
106) Весна Василевска од Скопје вработена во Универзитетска клиника за 

гинекологија и акушерство, адреса на живеење ул.Гостиварска бр.16А; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2574 се именуваат :  

 
107) Драган Салтиров од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Анастас Коцарев бр.24; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
108) Љиља Аврамовска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Наум Чакарев бр.49/2-4; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2574 
 

На местото на заменик членот Елизабета Јовановска на избирачкиот одбор 
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
погрешни податоци за вработената и адреса на живеење, се избира лицето: 
Елизабета Јовановска ул.Гостиварска бр.12А , вработена во ООУ Стив Наумов-
Општина Гази Баба. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Шермине 

Мамути од Скопје  вработена во ООУ Бајрам Шабани-с.Кондово, адреса 
ул.Александар Македонски бр.32Б. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2575 се избира Фетах 

Фетаху од Скопје  вработен во СУГС Здравко Цветковски , адреса ул.Андон 
Папрадишки бр.1Б. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2575 се избираат :  

 
109) Геле Донаков од Скопје вработен во ДУ за рехабилитација и образование 

св. Наум Охридски, адреса на живеење ул.Андон Папрадишки 1Б. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
110) Ерол Рамадани од Скопје вработен во ОУ Дитурија Сарај, адреса на 

живеење ул.Смилевска бр.8А. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2575 се именуваат :  

 
111) Арбен Салихи од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Александар Македонски бр.35Б. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
112) Илчо Димитриевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Црногорска бр.47а; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2575 се избираат :  

 
109) Изета Бабачиќ од Скопје вработена во ОУ Дитурија Сарај, адреса на 

живеење ул.Александар Македонски бр.70а; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
110) Зелије Исеини од Скопје вработена во Влада на РМ-Секретаријат за 

спроведување на рамковен договор, адреса на живеење ул.Александар 
Македонски бр.41а; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2575 се именуваат :  

 
111) Златко Николовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Андреја Зоограф бр.24б; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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112) Нада Стојанова од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Александар Македонски бр.35а; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 

законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 

 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2575 
 
 

На местото на членот Ерол Рамадани на избирачкиот одбор на кого и 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени 
причини, се избира лицето: Роберт Златанов ул.Кадињача бр.5б , вработен во 
Агенција за администрација. 

 
своерачен потпис на 
новоизбраниот  член   ______________________________________________________ 
 

На местото на заменик членот Нада Стојанова на избирачкиот одбор на кого 
и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, се избира лицето: Бурхан Адемовски 
улЦрногорска бр.62 , предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 
своерачен потпис на новоизбраниот  заменик член  

 
 _____________________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 од 
Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 
30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна 
комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, во 
состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Петар Луковски 

од Скопје  вработен во Град Скопје, адреса ул.1596 бр.32-1/50 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2576 се избира 

Александра Луковска од Скопје  вработена во ООУ Тихомир Милошевски, адреса 
ул. .1596 бр.32-1/50. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2576 се избираат :  

 
113) Имер Бајрам од Скопје вработен во ЈЗУ Центар за јавно здравје, адреса на 

живеење ул.Драговити бр.25А. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
114) Билјана Костов од Скопје вработена во ОУ Браќа Рамиз-Хамид, адреса на 

живеење ул.1596 бр.24-1/26. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2576  се именуваат :  
 
115) Зорица Касимовиќ од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.159. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
116) Мира Трпевска-Шљуклиќ од Скопје предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.7/1; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2576 се избираат :  

 
113) Гроздан Крстевски од Скопје вработен во Град Скопје, адреса на живеење 

ул.Кузман Шапкарев бр.39; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
114) Олиевра Галевска од Скопје вработена во ЈОУДГ Росица, адреса на 

живеење ул.Островска бр.9Б; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2576 се именуваат :  

 
115) Маријан Манојлов од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Гостиварска бр.10а; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
116) Марија Весковска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.1596 бр.36/1-27; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2576/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2576/1. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2576/1 се избира Кети Таневска 

од Скопје  вработена во ООУ Владо Тасевски, адреса ул.1596 бр.30-1/14. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2576/1 се избира 

Марија Радинска од Скопје  вработена во Дирекција за технолошки и 
индустриски развојни зони, адреса ул. .1596 бр.30-1/14. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2576 се избираат :  

 
117) Соња Никифоровска од Скопје вработена во Општина Ѓорче Петров, 

адреса на живеење ул.Драговити бр.13Б. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
118) Силвана Савевска од Скопје вработена во ООУ Тихомир Милошевски, 

адреса на живеење ул.Ѓорче Петров 1 бр.2. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2576/1  се именуваат :  

 
119) Лилјана Павлеска од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Гостиварска бр.18Б. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
120) Сашка Парталовска Грозданоска од Скопје предложен од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Ѓорче Петров 3 бр.18Б; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2576/1 се избираат :  

 
117) Коста Чичевски од Скопје вработен во ЈЗУ Универзитетска клиника за 

урологија, адреса на живеење ул.Жеденска бр.1; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
118) Божидар Славески од Скопје вработен во ЈУ од Областа на здравството 

запотребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники, 
завод и ургентен центар-Скопје, адреса на живеење ул.Ѓорче Петров бр.131; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2576/1 се именуваат :  

 
119) Орхан Шуајип од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Беаз Куле бр.1Б; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
120) Валентина Дукоска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Георги Казепов бр.16/3-8; 



121 16. 2017

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Маја Јовановска 

од Скопје  вработена во НУ Национална универзитетска Библиотека св.Климент 
Охридски, адреса ул.Црногорска бр.53Б. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2577 се избира Виолета 

Ризовска Блажева од Скопје  вработена во ООУ Страшо Пинџур, адреса 
ул.Панајот Гиновски бр.6. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2577 се избираат :  

 
121) Зора Антевска од Скопје вработена во ООУ Мирче Ацев, адреса на 

живеење ул.Црногорска бр.19Б 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
122) Октај Неџити од Скопје вработен во ЈЗУ Психијатриска Болница-Скопје, 

адреса на живеење ул.Црногорска 2 бр.36. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2577  се именуваат :  

 
123) Орхан Вели од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса на 

живеење ул.Панајот Гиновски бр.13. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
124) Нада Апостолоска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Црногорска 6 бр.6; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2577 се избираат :  

 
121) Александар Димоски од Скопје вработен во Министерство за култура, 

адреса на живеење ул.Црногорска 8 бр.5; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
122) Бошко Стојаноски од Скопје вработен во Министерство за земјоделие-

Државен инспекторат за земјоделство, адреса на живеење ул.Црногорска 8 
бр.1; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2577 се именуваат :  

 
123) Хајрудин Личина од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Панајот Гиновски бр.3Б; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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124) Небојша Петровски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Црногорска 8 бр.8; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2577 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Александр Димоски  
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
патување во странство се избира лицето: Христијан Гроздановски ул. 
Црногорска бр.53Б, вработена во ООУ Страшо Пинџур. 
 
своерачен потпис на новоизбраниот заменик  
член       
 ______________________________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Владо 

Ќулумовски од Скопје  вработен во МЗШМ, адреса ул.Пеклање 1 бр.17 А 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2578 се избира Билјана 

Алексиќ од Скопје  вработена во Министерство за животна средина и просторно 
планирање, адреса ул.Пеклање бр. 1. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2578 се избираат :  

 
125) Лилјана Трпчевска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за 

психијатрија, адреса на живеење ул.Пеклање бр.3; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
126) Стојанка Павлоска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

радиотерапија и онкологија Скопје, адреса на живеење ул.Пеклање 3 бр.4; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2578 се именуваат :  

 
127) Зоге Наумовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Пеклање бр.24; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
128) Славе Стојковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Пелинце бр.6; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2578 се избираат :  

 
125) Верка Ковилоска од Скопје вработена во СУГС 8-ми Септември-Скопје, 

адреса на живеење ул.Пеклање 1 бр.39; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
126) Милорад Павлоски од Скопје вработен во ЈУ од Областа на здравството 

запотребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники, 
завод и ургентен центар-Скопје, адреса на живеење ул.Пеклање 3 бр.4; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2578 се именуваат :  

 
127) Симона Петровска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Бертранд Расел бр.85; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
128) Марија Ристевска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Бертранд Расел бр.6А; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Велибор 

Јовановски од Скопје  вработен во ООУ Димо Хаџи Димов, адреса ул.1596 бр.24-
1/44 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2579 се избира Благојче 

Стојановски  од Скопје  вработен во Агенција за поддршка во земјоделството и 
руралниот развој, адреса ул.Шарпланинаска бр.61. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2579 се избираат :  

 
129) Мери Илијевска од Скопје вработена во ЈЗУ Општа Болница 8-ми 

Септември, адреса на живеење ул. Бертранд Расел бр.6Б. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
130) Светлана Златеска од Скопје вработена во Град Скопје, адреса на живеење 

ул.Волче Наумчевски бр.33. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2579 се именуваат :  

 
131) Оливера Павловска  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Антон Чехов бр.51А. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
132) Александар Вељановски од Скопје предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Арсо Мицков бр.30. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2579  се избираат :  

 
129) Светлана Ангелова Змејковска од Скопје вработена во Здравствен Дом 

Скопје, адреса на живеење ул.Бертранд Расел бр.69; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
130) Силвана Ѓурчиновска од Скопје вработена во ЈЗУ Градска болница 8-ми 

Септември, адреса на живеење ул.Шарпланина бр.53; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2579 се именуваат :  

 
131) Димо Димовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење улПекљне 6 бр.3; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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132) Драги Цветковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Пекљане бр.11; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2579/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2579/1. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2579/1 се избира Наташа 

Тодоровска од Скопје  вработена во Детска Градинка Орце Николов-Карпош, 
адреса ул.Тиранска бр.24. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2579/1 се избира 

Предраг Новески  од Скопје  вработен во МАНУ, адреса ул.Тиранска бр.12. 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2579/1 се избираат :  

 
133) Здравица Чкартовска од Скопје вработена во ООУ Тихомир Милошевски, 

адреса на живеење ул. Тиранска 2 бр.2. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
134) Јордан Цветаноски од Скопје вработен во ЈЗУ Здравствена станица 

железара-Скопје, адреса на живеење ул.Бертранд Расел бр.31. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2579/1 се именуваат :  
 
135) Јована Тасеска  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Тиранска бр.16. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
136) Перица Трајаноски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Лука Геров бр.19/16. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2579/1  се избираат :  

 
133) Живко Ристески од Скопје вработен во Градска општа болница 8-ми 

Септември- Скопје, адреса на живеење ул.Шарпланинаска бр.99; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
134) Ѓорѓи Шуманов од Скопје вработен во Државен Универзитет Гоце Делчев-

Штип, адреса на живеење ул.Бертранд Расел бр.76Б; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2579/1 се именуваат :  

 
135) Александар Павловски од Скопје предложен од политичката партија 

СДСМ, адреса на живеење ул.Антон Чехов бр.51А; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
136) Стојанка Маркова од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Лука Геров бр.41; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2579/1 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Ѓорѓи Шуманов  на 
кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради 
обемни работни обврски се избира лицето: Горан Тосев ул. Шарпланинска бр.17, 
вработен во ДГ Орце Николов. 
 
своерачен потпис на новоизбраниот заменик  
член       
 ______________________________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Анета Антевска 

Јордановска од Скопје  вработена во Влада на РМ-СОЗР, адреса ул.Моцартова 
бр.32. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2580 се избира Димче 

Китевски  од Скопје  вработен во Дирекција за радиациона сигурност , адреса ул. 

Моцартова бр.35. 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2580 се избираат :  

 
137) Жаклина Гочевска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника за 

уво, нос и грло-Скопје, адреса на живеење ул.Борис Бојаџиски бр.70А; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
138) Елизабета Јовановска од Скопје вработена во Државно училиште за 

рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов”- 
Скопје, адреса на живеење ул.Ацко Мицков бр.28; 
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своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

  
 

За членови на избирачкиот одбор број 2580 се именуваат :  
 
139) Љупчо Ѓоргиевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Борис Бојаџиски бр.71Б; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
140) Нада Стојановска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Радушка бр.1; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2580 се избираат :  

 
137) Марјан Јовевски од Скопје вработена во Државна Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен Скопје, адреса на живеење ул.Арсо Мицков бр.74 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
138) Благојче Гочевски од Скопје вработен во Агенција за катастар на 

недвижности, адреса на живеење ул.Борис Бојаџиски бр.70А; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2580 се именуваат :  

 
139) Билјана Новаковска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Лука Геров бр.52/3-13; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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140) Дејан Здравковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Моцартова бр.72; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2580/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2580/1. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 2580/1 се избира Татјана 
Ристеска Јовановска од Скопје  вработена во Национална агенција за европски 
образовни програми и мобилност, адреса ул.Арсо Мицков бр.31. 

 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2580/1 се избира 

Татјана Маленко од Скопје  вработена во СЕУГС Михајло Пупин, адреса ул.Борис 
Бојаџиски бр.71 А. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2580/1 се избираат :  

 
141) Ирена Неделковска Аврамовска од Скопје вработена во СУГС Георги 

Димитров, адреса на живеење ул.Моцартова бр.28; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
142) Тони Ристовски од Скопје вработен во Општина Ѓорче Петров, адреса на 

живеење ул.Борис Бојаџиски бр.38; 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2580/1 се именуваат :  

 
143) Зоран Ристовски од Скопје предложена од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Арсо Мицков бр.43; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
144) Душко Мојсовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Моцартова бр.15. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2580/1 се избираат :  

 
141) Видое Николовски од Скопје вработена во ООУ Лазо Трповски-Карпош, 

адреса на живеење ул.Борис Бојаџиски бр.2А; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
142) Кире Ристовски од Скопје вработен во Општина Ѓорче Петров, адреса на 

живеење ул.Моцартова бр.45; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2580/1 се именуваат :  

 
143) Воислав Стефанов од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Пелинце бр.35; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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144) Драге Стојаноски од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Моцартова бр.13; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Роза Андонаки 

Ивановска од Скопје  вработена во ПОУ Д-р.Златан Стремец Скопје, адреса 
ул.Пелинце бр.33. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2581 се избира Хилда 

Дрндар од Скопје  вработена во Агенција за администрација, адреса ул.Пелинце  
бр.7. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2581 се избираат :  

 
145) Адријана Божиновска од Скопје вработена во Јавна установа Конгресен 

Центар Александар Македонски Скопје, адреса на живеење ул.Андон 
Кецкаров бр.13; 

 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
146) Светлана Дабевска од Скопје вработена во Детска Градинка Буба Мара-

Општина Аеродром, адреса на живеење ул.Антон Чехов бр.22 А; 
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своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

  
 

За членови на избирачкиот одбор број 2581 се именуваат :  
 
147) Борче Гиновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Лука Геров бр.46/3-10; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
148) Сузана Ивановска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Австралиска бр.29 А; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2581 се избираат :  

 
145) Слободан Дичовски од Скопје вработен во УКИМ, адреса на живеење 

ул.Антон Кецкаров бр.8; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
146) Владо Брајановски од Скопје вработен во Државен Студентски Дом-

Пелагонија-Скопје, адреса на живеење ул.Антон Чехов бр.20; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2581 се именуваат :  

 
147) Цане Ѓоргиевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Антон Чехов бр.45А; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

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

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2581/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2581/1. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2581/1 се избира Тања 

Цветановска од Скопје  вработена во ООУ Димитар Поп Георгиев Беровски, 
адреса ул.Антон Чехов бр.34. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2581/1 се избира Нелко 

Нелковски од Скопје  вработен во НУ МНТ Скопје, адреса ул.Пелинце бр.15. 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2581/1 се избираат :  

 
149) Даниела Папучковска од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска 

Клиника за геникологија и акушерство, адреса на живеење ул.Антон Чехов 
бр.16. 

 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
150) Валентина Николовска од Скопје вработена во Општина Ѓорче Петров, 

адреса на живеење ул.Пелинце бр.38. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

  
 

За членови на избирачкиот одбор број 2581/1  се именуваат :  
 
151) Бобан Стојков  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Арсо Мицков бр.27. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
152) Весна Силјаноска Трајковска од Скопје предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Пелинце бр.17; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2581/1 се избираат :  

 
149) Жаклина Смилевска од Скопје вработена во ООУ Ѓорче Петров, адреса на 

живеење ул.Антон Чехов бр.3; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
150) Бојан Трајковски од Скопје вработен во НУ Музеј на македонската борба 

за државност и самостојност-Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на 
кумунистичкиот режим, адреса на живеење ул.Антон Чехов бр.41А; 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2581/1 се именуваат :  

 
151) Горанчо Новаковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Лука Геров бр.52/3-13; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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152) Бобан Наумовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Лука Геров 1 бр.9; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Олгица Додевска 

Михајловска од Скопје  вработена во УКИМ Институт за македонски јаик Крсте 
Мисирков, адреса ул.Лука Геров 50-3/13. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2582 се избира 

Томислав Карталов од Скопје  вработен во УКИМ Факултет за електротехника и 
информациски технологии Скопје, адреса ул.Лука Геров 50-3/9. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2582 се избираат :  

 
153) Пена Андоновска од Скопје вработена во ДКЦ Карпош, адреса на живеење 

ул.Лука Геров 46-4/4. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
154) Добри Јованчов од Скопје вработен во ООУ Круме Кепевски-Кисела Вода, 

адреса на живеење ул.Лука Геров 46-5/1. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2582  се именуваат :  

 
155) Славко Петковски  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Лука Геров 19/16. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
156) Душко Спировски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Лука Геров 50/2-4; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2582  се избираат :  

 
153) Валентина Ковачевска од Скопје вработена во ООУ Христијан Тодоровски 

Карпош, адреса на живеење ул.Лука Геров 50/1-1; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
154) Влатко Здравковски од Скопје вработен во ФЗО Македонија, адреса на 

живеење ул.Лука Геров 42/2-16; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2582 се именуваат :  

 
155) Мартин Стојмановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Пеклање бр.70; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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156) Горан Андревски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Антон Чехов бр.7А; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2582 
 

На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор Томислав 
Карталов на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: некомплетни податоци за лицето, се избира лицето: Гордана 
Стоименов ул.10 бр.35А , вработена во СУГС Здравко Цветковски. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик претседател  ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2582/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2582/1. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2582/1 се избира Лазар 

Матевски од Скопје  вработен во ООУ Димо Хаџи Димов, адреса ул.Лука Геров 
46-5/23. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2582/1 се избира Бобан 

Спасенцовски од Скопје  вработен во ДУ за рехабилитација на деца и младинци 
со оштетен вид Димитар Влахов Скопје, адреса ул.Лука Геров 44/3-11. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2582/1 се избираат :  

 
157) Славица Митровска од Скопје вработена во МНР, адреса на живеење 

ул.Лука Геров 46/2-1. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
158) Зорка Утковска од Скопје вработена во ЈЗУ Градска Општа Болница 8-ми 

Септември-Скопје, адреса на живеење ул.Лука Геров 40/2-7. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2582/1  се именуваат :  

 
159) Тони Трајковски  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Пекљане бр.96. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
160) Ленче Зивосовска од Скопје предложена од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Лука Геров 3/6; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2582/1  се избираат :  

 
157) Елизабета Петровиќ од Скопје вработена во ЈЗУ Универзитетска клиника 

за детски болести-Скопје, адреса на живеење ул.Лука Геров 52/1-7; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
158) Љубица Миладиновска од Скопје вработена во ЈЗУ Здравствен Дом 

Скопје, адреса на живеење ул.Лука Геров 52/2-15; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2582/1 се именуваат :  

 
159) Исмет Идризи од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.Лука Геров 50/3-3; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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160) Спиро Силјаноски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Лука Геров 42-1/4; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Андријана 

Никудиновска 
од Скопје  вработена во СУГС „8-ми Септември”-Скопје, адреса Лука Геров 7 
бр.32. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2583 се избира 

Александра Пејовска Јосев  од Скопје  вработена во ЈЗУ Здравствен Дом на Скопје 
Ц.О. Скопје , адреса ул. Лука Геров бр.51. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2583 се избираат :  

 
161) Лила Јовановска од Скопје вработена во ЈОУДГ „Росица”-Ѓорче Петров, 

Скопје, адреса на живеење ул.Лука Геров бр.13А; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
162) Љубинка Димкова од Скопје вработен во ООУ „Гоце Делчев”-Општина 

Центар, адреса на живеење ул. Лука Геров 15 бр.3; 
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своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

  
 

За членови на избирачкиот одбор број 2583 се именуваат :  
 
163) Ненад Јовановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Лука Геров бр.13 А; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
164) Јован Наумовски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Лука Геров 7 бр.20; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2583 се избираат :  

 
161) Снежана Алексовска од Скопје вработена во УКИМ Стоматолошки 

Факултет, адреса на живеење ул.Лука Геров бр.25; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
162) Чедо Апостоловски од Скопје вработен во Влада на РМ-СОЗР, адреса на 

живеење ул.Лука Геров бр,53; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2583 се именуваат :  

 
163) Љубомир Петковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.Лука Геров бр.19/2; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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164) Љупчо Пејковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.Австралиска бр.6; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Рамиз Нухиши од 

Скопје  вработен во СУГС Димитар Влахов, адреса ул.4 бр.38, с.Никиштане. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2584 се избира Себије 

Мемеди  од Скопје  вработена во ООУ Јоаким Крчовски, адреса ул.2 бр.34, 
с.Никиштане. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2584 се избираат :  

 
165) Шпреса Зеќири Ибрахими од Скопје вработена во ООУ Шемшево-

Шемшево, адреса на живеење ул. 2 бр.20, с.Никиштане. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
166) Сеат Фејзули од Скопје вработен во МНР, адреса на живеење ул.2 бр.44, 

с.Никиштане. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2584  се именуваат :  
 
167) Сашо Ивановски  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.95 бр.31, Волково. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
168) Амир Шабани од Скопје предложен од политичката партија Движење 

БЕСА, адреса на живеење ул.3 бр.48, с.Никиштане. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2584  се избираат :  

 
165) Неат Јусуфи од Скопје вработен во ООУ Јоаким Крчовски, адреса на 

живеење ул.5 бр.6; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
166) Сеад Амети од Скопје вработен во Општина Ѓорче Петров, адреса на 

живеење ул.3 бр.14, с.Никиштане; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2584 се именуваат :  

 
167) Горан Симоновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Алексо Демниевски бр.9/2; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
168) Златко Петковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.1 бр.8, Орман; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 16. 2017

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2584 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Златко Петковски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, се избира лицето: Миле 
Мрчковски ул.1 бр.28-Орман , предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот 
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Маја Петковска 

од Скопје  вработена во ООУ Јоаким Крчовски-с.Волково, адреса ул.1 бр.8. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2585 се избира Пејо 

Кировски  од Скопје  вработен во Државен Инспекторат за животна средина , 
адреса ул. 5 бр.69 Б. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2585 се избираат :  

 
169) Слаѓана Петковска од Скопје вработена во ЈОУДГ „Росица”-Ѓорче Петров, 

Скопје, адреса на живеење ул.1 бр.1; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
170) Билјана Димиттриевска од Скопје вработен во ЈЗУ  Универзитетска 

клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и 
интезивно лекување и ургентен центар - Скопје, адреса на живеење ул.1 
бр.79; 
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своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

  
 

За членови на избирачкиот одбор број 2585 се именуваат :  
 
171) Душко Тодоровски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.2 бр.83; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
172) Горанчо Петковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.2 бр.15; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2585 се избираат :  

 
169) Божин Давидовски од Скопје вработен во ЈЗУ специјална болница по 

гинекологија и акушерство Мајка Тереза, адреса на живеење ул.2 бр.8; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
170) Невенка Новаковиќ од Скопје вработена во Собрание на РМ, адреса на 

живеење ул.7 бр.7; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2585 се именуваат :  

 
171) Митра Цветковска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.2 бр.9; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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172) Слаѓана Петковска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.1 бр.1; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2585 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Слаѓана Петковска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, се избира лицето: Сузана 
Стевковска ул.2 бр.20 б-Орман , предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Даниела 

Кировска од Скопје  вработена во МОН-Државен просветен инспекторат, адреса 
ул.5 бр.65Б. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2586 се избира Кица 

Ивковска-Велјановска  од Скопје  вработена во НУ Центар за култура Јордан 
Константинов Џинот, адреса ул.60 бр.157А. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2586 се избираат :  

 
173) Илија Крстевски од Скопје вработен во ООУ Страшо Пинџур, адреса на 

живеење ул. 2 бр.58. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
174) Зоран Трендфафиловски од Скопје вработен во ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа на Град Скопје, адреса на живеење 
ул.Австралиска бр.6. 
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своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2586  се именуваат :  

 
175) Ѓорѓија Најдовски  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.101 бр.45, Волково. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
176) Дејан Бошковски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.10 бр.13, Волково. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2586  се избираат :  

 
173) Даниела Петковска од Скопје вработена во ООУ Димитар Поп Георгиев 

Беровски, адреса на живеење ул.2 бр.15; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
174) Благица Цветковска од Скопје вработена во ЈЗУ Здравствен Дом Скопје, 

адреса на живеење ул.2 бр.15; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2586 се именуваат :  

 
175) Љубе Трајковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.31 бр.32, Волково; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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176) Зоран Митровски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.84 бр.12, Волково; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Мара 

Бочваровска од Скопје  вработена во ЈЗУ Здравствен Дом Скопје, адреса ул.29 
бр.2. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2587 се избира Тања 

Анѓелковска од Скопје вработена во ООУ Јоаким Крчовски с.Волково, адреса ул.7 
бр.1. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2587 се избираат :  

 
177) Мента Богеска од Скопје вработена во ООУ св.Кирил и Методиј, адреса на 

живеење ул. 100 бр.5Б. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
178) Миле Богоевски од Скопје вработен во Општина Ѓорче Петров, адреса на 

живеење ул.101 бр.40. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2587  се именуваат :  

 
179) Жарко Ристовски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.81 бр.4. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
180) Влатко Јовановски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.31 бр.34. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2587 се избираат :  

 
177) Веле Ангелески од Скопје вработена во Зоолошка градина на Град Скопје, 

адреса на живеење ул.95 бр.16; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
178) Амон Бајрамовски од Скопје вработена во Министерство за надворешни 

работи, адреса на живеење ул.39 бр.4. 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2587 се именуваат :  

 
179) Зоран Дојчиновски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.81 бр.75; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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180) Марио Добески од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.9 бр.1; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2587 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор Жарко Ристовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: по барање на 
политичката партија СДСМ, се избира лицето: Живко Брњарчевски ул.53 бр.4 , 
предложен од политичката партија СДСМ. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2587/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2587/1. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2587/1 се избира Татјана 

Денковска Стојанкиќ од Скопје  вработена во Влада на РМ-СОЗР, адреса ул.70 
бр.14. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2587/1 се избира Ивана 

Димовска од Скопје вработена во Агенција за промоција и подршка на туризмот 
на РМ, адреса ул.10 бр.16. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2587/1 се избираат :  

 
181) Роберт Димовски од Скопје вработен во Клиника за инфективни болести 

и фербилни состојби, адреса на живеење ул. 31 бр.5. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
182) Вицко Георгијев од Скопје вработен во ООУ Јоаким Крчовски, адреса на 

живеење ул.67 бр.20. 

 _____________________________________ 
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своерачен потпис на избраниот член 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2587/1  се именуваат :  

 
183) Магдалена Данева  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.5 бр.2. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
184) Љупче Мишевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.28 бр.3, Волково. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2587/1  се избираат :  

 
181) Камка Дулевска од Скопје вработена во ООУ Тихомир Молошевски, 

адреса на живеење ул51 бр.15; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
182) Билјана Димитријевска од Скопје вработена во ЈОУДГ Росица, адреса на 

живеење ул.70 бр.6. 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2587/1 се именуваат :  

 
183) Томица Трајковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.25 бр.16; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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184) Љупчо Мирчевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.50 бр.15, Волково; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Ленче Ѓорѓевска 

од Скопје  вработена во Воспитно Поправна Установа Тетово, адреса ул.100 бр.15 
А. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2588 се избира Горан 

Здравески од Скопје вработен во СУГС Кочо РАцин, адреса ул.71 бр.5А. 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2588 се избираат :  

 
185) Билјана Ѓорѓиева од Скопје вработен во Универзитетска Клиника за 

хематологија, адреса на живеење ул. 50 бр.11. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
186) Жаклина Ѓорѓиева од Скопје вработен во Универзитетска клиника за 

нефрологија, адреса на живеење ул.81 бр.8. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2588  се именуваат :  

 
187) Саше Радески  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.95 бр.15. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
188) Даниела Деловска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.71. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2588  се избираат :  

 
185) Даниела Ѓорѓиевска од Скопје вработена во ЈОУДГ Росица, адреса на 

живеење ул.103 бр.5; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
186) Зоран Ѓорѓиоски од Скопје вработен во НУ Национална и универзитетска 

библиотека св.Климент Охридски, адреса на живеење ул.23 бр.24. 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2588 се именуваат :  

 
187) Дејан Крстевски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.51 бр.55; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
188) Сашка Брблиќ од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење  Волково; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2588/1 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Панче Кочевски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
здравствени причини се избира лицето: Ѓорѓи Стојковски ул. Тиранска бр.4, 
вработен во Министерство за финансии. 
 
своерачен потпис на новоизбраниот заменик  
член       
 ______________________________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Даниел 

Митевски од Скопје  вработен во Град Скопје, адреса ул.52 бр.183. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2589 се избира Ненад 

Николиќ од Скопје вработен во ЈЗУ Уноверзитетска Клиника за 
гастрохепатологија, адреса ул.60 бр.66. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2589 се избираат :  

 
189) Љубиша Митревски од Скопје вработен во Универзитетска Клиника за 

гинекологија и акушерство, адреса на живеење ул. 101 бр.81Б 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
190) Јова Младеновски од Скопје вработен во Влада на РМ-СОЗР, адреса на 

живеење ул.42 бр.13. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2589  се именуваат :  

 
191) Славица Попова  од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.102 бр.4. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
192) Игне Маркоски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.40 бр.35. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2589  се избираат :  

 
189) Саманта Николиќ Лалевска од Скопје вработена во ЈЗУ Градска Општа 

Болница 8-ми Септември, адреса на живеење ул.70 бр.92 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
190) Мирјана Марковска-Арсовска од Скопје вработен во ЈЗУ Универзитетски 

стоматолошки клинички центар св.Пантелејмон, адреса на живеење ул.103 
бр.11. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2589 се именуваат :  

 
191) Елизабета Трајановска од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.Венјамин Манџуковски бр.24; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
192) Соња Петковска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење  ул.66 бр.6, Волково. 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Лилјана Пецова 

Илиеска од Скопје вработена во Дирекција за заштита на лични податоци, 
адреса ул.101 бр.34а, Волково. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2590 се избира Ангелчо 

Петровски од Скопје  вработен во НУ МНТ, адреса ул.42 бр.33, Волково. 
 

своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2590 се избираат :  

 
193) Маја Ристеска од Скопје вработена во СУГС Ѓорѓи Димитров адреса на 

живеење ул.9 бр.5, Волково; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
194) Викторија Рунтевска-Јовевска од Скопје вработена во ООУ 11 Октомври, 

адреса на живеење ул.103 бр.23, Волково; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2590 се именуваат :  

 
195) Љупчо Попов од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, адреса 

на живеење ул.102 бр.4, Волково; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
196) Марија Лазареска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.52 бр.115а, Волково; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2590 се избираат :  

 
193) Љубица Ристовска од Скопје вработена во ЈОУДГ Росица, адреса на 

живеење ул.100 бр.51, Волково; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
194) Фиданчо Петровски од Скопје вработен во НУ МНТ, адреса на живеење 

ул.42 бр.33, Волково; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2590 се именуваат :  

 
195) Горан Гавриловски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење ул.23 бр.46, Волково; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
196) Ирена Тасеска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса на живеење ул.87 бр.12, Волково; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 
од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2590/1 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 2590/1. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 2590/1 се избира Маргарита 

Стефановска од Скопје  вработена во СУГС 8-ми Септември, адреса ул.50 бр.12А. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2590/1 се избира 

Славица Стојановска од Скопје  вработена во универзитетска клиника за детски 
болести, адреса ул. 3 бр.9. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2590/1 се избираат :  

 
197) Снежана Спасевска од Скопје вработена во Универзитетска клиника за 

гинекологија и акушерство, адреса на живеење ул.38 бр.2, Волково. 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
198) Љубен Стојановски од Скопје вработена во Министерство за финансии-

Управа за јавни приходи, адреса на живеење ул.23 бр.30А, Волково. 
 
своерачен потпис на 

 
_____________________________________ 
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избраниот член 

  
За членови на избирачкиот одбор број 2590/1  се именуваат :  

 
199) Кристијан Стојановски од Скопје предложена од политичката партија 

СДСМ, адреса на живеење ул.8 бр.1, Волково. 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
200) Славко Дулевски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.51 бр.15, Волково; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2590/1 се избираат :  

 
197) Синиша Славковски од Скопје вработен во ЈЗУ Универзитетска клиника за 

трауматологија, адреса на живеење ул.65 бр.95; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
198) Славица Сарафимова Кировска од Скопје вработена во ЈЗУ ЗДравствен 

Дом, адреса на живеење ул.13 бр.4; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2590/1 се именуваат :  

 
199) Ласте Кипријановски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса на живеење ул.38 бр.1; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 
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200) Ивана Стојановска од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса на живеење ул.26 бр.17; 

 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 09.10.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2590/1 
 

На местото на претседателот  на избирачкиот одбор Маргарита Стефановска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: породилно 
отсуство се избира лицето Олгица Симјановска, ул.101 бр.32 , вработена во Агенција за 
катастар на недвижности. 
 
своерачен потпис на новоизбраниот претседател
 ______________________________________________________ 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Синиша Славковски  на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: некомплетни 
податоци се избира лицето Иво Скилевски ул.72 бр.22 , вработен во ООУ Ѓорче Петров. 

 
своерачен потпис на новоизбраниот претседател
 ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, 
во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

Во ССккооппјјее  ,,  0099..1100..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1, а  во врска со член 38 и член 60 став 3 

од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 
изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на седницата одржана на ден 07.09.2017 година, 
во состав Претседател Стојан Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав 
Ќимовски, Виолета Цинцароска и Гоце Ѓоргиев, 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 Соња Трпеска од 

Скопје  вработена во ООУ Мирче Ацев, адреса ул.12 бр.2. 
 
своерачен потпис на избраниот 
претседател   

_____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 2591 се избира 

Елеонора Трајковска  од Скопје  вработен во ООУ Јоаким Крчоски с.Волково , 
адреса ул. 76 бр.4. 

 
своерачен потпис на избраниот 
заменик претседател 

_____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 2591 се избираат :  

 
201) Велимир Трајковски од Скопје вработена во ЈОУДГ Росица, адреса на 

живеење ул.62 бр.2 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 

 
202) Зорица Урдаревиќ од Скопје вработен во ЈЗУ Градска општа болница 8-

ми Септември, адреса на живеење ул.100 бр.12; 
 
своерачен потпис на избраниот член 

_____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 2591 се именуваат :  

 
203) Светлана Кипријановска од Скопје предложен од политичката партија 

СДСМ, адреса на живеење ул.38 бр.1; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
204) Горан Качаниклиќ од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.101 бр.55; 
 
своерачен потпис на именуваниот член   

_____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2591 се избираат :  

 
201) Маја Турмаковска од Скопје вработен во ООУ Андреја Савески-Кикиш-

Тетово, адреса на живеење ул.30 бр.4; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

 
202) Стефче Џеповски од Скопје вработена во ЈОУДГ Росица, адреса на 

живеење ул.51 бр.11; 
 
своерачен потпис на избраниот 
заменик член 

_____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 2591 се именуваат :  

 
203) Драгољуб Митковски од Скопје предложен од политичката партија СДСМ , 

адреса на живеење Вучидол бр.5; 
 
своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

 
204) Милија Божиновски од Скопје предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса на живеење ул.102 бр.14; 
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своерачен потпис на именуваниот 
заменик член   

_____________________________________ 

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

во службеното гласило на општината Ѓорче Петров и на огласната табла на 
општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Во ССккооппјјее  ,,  0077..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот 
законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик законик („Службен 
весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија ЃОРЧЕ ПЕТРОВ на 
седницата одржана на ден 29.09.2017 година, во состав Претседател Стојан 
Митевски, и членовите Фросина Попоска, Мирослав Ќимовски, Виолета Цинцароска 
и Гоце Ѓоргиев, го донесе следното: 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2591 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор Зорица Урдаревиќ на кого и 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: семејни причини, 
се избира лицето: Силвана Трајковска вработена во ЈЗУ Геронтолошки Завод 13-
ти Ноември ул.44 бр.10. 
своерачен потпис на 
новоизбраниот член   ______________________________________________________ 
 

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

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

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

 
Во ССккооппјјее  ,,  2299..0099..22001177   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ССттоојјаанн  ММииттееввссккии  сс..рр.. 
   
 


