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  85. 
       Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1713 

 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
 
3 АТАНАС АНГЕЛОВ СДСМ 
 ул. БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО бр. 48 вл.  ст. 12  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
3 ДУШКА ТАКОВСКА СДСМ 
 ул. ЛЕНИНОВА бр. 25 вл.  ст. 14  
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
4 БОНЧО МИТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БЛАГОЈ ЈАНКОВ - МУЧЕТО бр. 46 вл.  ст. 16  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
4 ЈАСМИНА НИКОЛОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БЛАГОЈ МУЧЕТО бр. 46 вл.  ст. 11  
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 МАРЈАН КОЛЕВСКИ СДСМ 
 ул. ЛЕНИНОВА бр. 73 вл. 1 ст. 4  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
3 ЗЛАТКО ЗЕТОВ СДСМ 
 ул. 24ТИ ОКТОМВРИ бр. 5 вл.  ст. 5  
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 АЦО ТАШУРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЛЕНИНОВА бр. 85 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   
 
4 МИТКО ДРВОШАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БЛАГОЈ МУЧЕТО бр. 48 вл.  ст. 16  
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-86/1                                                         Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                    Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

 
...................................... 

86. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 06.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1714 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 СИЛВИЈА ПЕТРОВА СДСМ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 37 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ЗОРАН ЛУШИН СДСМ 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 5 вл. 2 ст. 6  
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 РИСТО ТОДОРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 3 вл.  ст. 2  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 КОСТАДИН СУВАРИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 бул. МАРШАЛ ТИТО бр. 5 вл. 4 ст. 10  
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ВЕСНА ИЛИЕВСКА СДСМ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 47 вл.  ст. 16  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува избира лицето:   

 
3 КАТЕРИНА МАРКОВСКА СДСМ 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 13 вл.  ст. 20  
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 БОГДАН ТОДОРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 3 вл.  ст. 2  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува избира лицето:   

 
4 КОСТАДИН ЈАРАМАГОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 6 вл.  ст.   
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица 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. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 

 Бр. 10-18/1                                                        Општинска изборна комисија - Струмица 
 06.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                         Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 
 

.................................. 
 87. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 06.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев  и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1715 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВ СДСМ 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 19 вл.  ст. 11  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ЛИЛИ КИРОВА СДСМ 
 ул. 24ТИ ОКТОМВРИ бр. 28 вл.  ст.   
 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ЦЕНКА МИЛУШЕВА СДСМ 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 56 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува избира лицето:   

 
3 ЈАНЕ МАНЕВ СДСМ 
 ул. 24ТИ ОКТОМВРИ бр. 34 вл.  ст.   
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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



Стр.               бр. 8            Службен гласник на општина Струмица                  09.05.2011 год. 8 

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

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

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

 
 
 Бр. 10-19/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 06.05.2011 год.                                                                     Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 
 

.......................................................... 
  
 88. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 06.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1716 

 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 КИРИЛ ПАНТАЗИЕВ СДСМ 
 ул. ЛЕНИНОВА бр. 84 вл. 1 ст. 6  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 НИКОЛЧО СТОИЛОВ СДСМ 
 ул. ЈАНКО ЦВЕТИНОВ бр. 6 вл.  ст. 3  
 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 БРАНКО ВИТАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЈАНКО ЦВЕТИНОВ бр. 25 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
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политичка партија се именува лицето: 
 
4 МАРЛЕНА ПИЉАФОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЈАНКО ЦВЕТИНОВ бр. 41 вл.  ст.   
 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 НИКОЛЧО СТОИЛОВ СДСМ 
 ул. ЈАНКО ЦВЕТИНОВ бр. 6 вл.  ст. 3  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 КИРИЛ ПАНТАЗИЕВ СДСМ 
 ул. ЛЕНИНОВА бр. 84 вл. 1 ст. 6  
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 МАРЛЕНА ПИЉАФОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЈАНКО ЦВЕТИНОВ бр. 41 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 НИКОЛА СТАМЕНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЈАНКО ЦВЕТИНОВ бр. 29 вл.  ст.   
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

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

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

 
 Бр. 10-20/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 06.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

............................... 
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 89. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 06.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1717 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
3 БИЛЈАНА ИВАНОВА СДСМ 
 ул. ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ бр. 5 вл. 2 ст. 1  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ФИМКА ПАЛИФРОВА СДСМ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 21 вл.  ст. 6  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ГОРГИ ПЕРУНКОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 21 вл. 1 ст. 5  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ВАСКА ХРИСТОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ бр. 36 вл.  ст. 1  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ФИМКА ПАЛИФРОВА СДСМ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 21 вл.  ст. 6  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА-

СТОЈЧЕВСКА 
СДСМ 

 ул. КОСТА БОЗОВ бр. 15 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ВАЛЕНТИНА КАРАКАШЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ДИМИТАР ЦВЕТИНОВ бр. 28 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   

 
4 ГОРГИ ПЕРУНКОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 21 вл. 1 ст. 5  
 
 

         

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

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

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

 
 
 Бр. 10-17/1                                                         Општинска изборна комисија - Струмица 
 06.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 
 

........................................... 
 
90. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 06.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1718 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 СТОЈАН ЕФТИМОВ СДСМ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 65 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ТОМИСЛАВ ВАСИЛЕВ СДСМ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 68 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 АНГЕЛ МАСТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 61 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 КЕТИ МИТРОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЈАНКО ЦВЕТИНОВ бр. 57 вл. 1 ст. 7  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 

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

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

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

                                               
  Бр. 10-21/1                                         Општинска изборна комисија - Струмица 
  06.05.2011 год.                                                                      Претседател, 
  С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

........................................... 
91. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1719 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ДИМИТАР СТОЈАНОВ СДСМ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 21 вл.  ст. 16  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ПЕТРЕ ЌИРОВ СДСМ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 60 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 МИТКО АЛАЧКИ СДСМ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 72 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 НИКОЛА КУКЛЕВ СДСМ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. бб вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ПЕТРЕ ПАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАЌА МИНКОВИ бр. 21 вл.  ст. 10  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 СУЗАНА ПАНОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 21 вл.  ст. 10  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

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

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

 
 Бр. 10-85/1                                                            Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                            Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                             Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 
 
 

........................................... 
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 92. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („ Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 06.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1720 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ГОРГЕ ЈОВЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. РИСТО ЌУРЧИЕВ бр. 6 вл.  ст. 6  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЈОРДАН МАНЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЕЛКА ЈАНКОВА бр. 37 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ЏОКО ПИЛИЧЕВ СДСМ 
 ул. РИСТО ЌУРЧИЕВ бр. 10 вл.  ст. 13  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 БЛАШКО ДИМИТРОВСКИ СДСМ 
 ул. РИСТО ЌУРЧИЕВ бр. 18 вл.  ст. 18  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 Бр. 10-22/1                                                          Општинска изборна комисија - Струмица 
 06.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 
 

........................................... 
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 93. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1721 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
3 ГОРАНЧО ТОМОВ СДСМ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 39 вл. 2 ст. 13  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 РИСТО КИРОВ СДСМ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 31 вл.  ст. 17  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
4 ГОНА ГОЦКОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 19 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 СТЕФАН ТАУШАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 35 вл. 1 ст. 11  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 МАРЈАН НАКОВ СДСМ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 39 вл. 1 ст. 3  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 САЊА БЕТИНСКА СДСМ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 37 вл. 2 ст. 15  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 АНКИЦА ГОЦКОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 19 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   
 

4 АНГЕЛ МАСТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 61 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
             Бр. 10-84/1                                                         Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

 
…………………………. 

 94. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1722 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ВАСЕ ЈАКОВ СДСМ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 51 вл.  ст. 7  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 АНДОН СТОЕВ СДСМ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 94 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на членот на избирачкиот одбор 
 

4 МИРЧЕ ЕНИМИТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 26 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЛЕНЧЕ СТОЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 194 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 МИРЈАНА СТОЈАНОВА СДСМ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 18 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 НИКОЛА КИТАНОВСКИ СДСМ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 47 вл.  ст. 9  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 СРЕЧКО ГОРГИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 21 вл. 2 ст. 2  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 НАЌЕ ПЕТРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ИЉО ШОПОВ бр. 38 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

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

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

 
 Бр. 10-83/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                         Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

 
..................................... 
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95. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 06.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1723 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 МИТКО МАКЕНЏИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МЛАДИНСКА бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 НИКОЛА МАНЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ДРВАРСКА бр. 51 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 НИКОЛА МАНЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ДРВАРСКА бр. 51 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 МИЌИ ЈЕЧМЕНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр. 8 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

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

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

 
 Бр. 10-23/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 06.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                          Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 
 

.................................................. 
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 96. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 06.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1724 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ТОНИ КИРОВ СДСМ 
 ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА бр. 80 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ЗДРАВКО ЦИКАРСКИ СДСМ 
 ул. ДРВАРСКА бр. 48 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 МИТКО ГОЦЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ДЕБАРСКА бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 САВЕ РИЗОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ШИРОК ДОЛ бр. 2 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 СПИРО ЕФТИМОВ СДСМ 
 ул. ДРВАРСКА бр. 40 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ДЕЈАН ГАЛАБОВСКИ СДСМ 
 ул. МЕТОДИ МИТЕВСКИ бр. 5 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 КОСТАДИН КАРКАЉАШЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ТИВЕРИЈА бр. 14 вл.  ст.   
 
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
 
4 ЦОФА ЈАНЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ШИРОК ДОЛ бр. 64 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
 
 

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

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 

 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
 Бр. 10-16/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 06.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 
 

............................................... 
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 97. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1725 
 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ГОРГИ ГЕОРГИЕВ СДСМ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 204 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
 
 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ЗЛАТКО ПЕТРОВ СДСМ 
 ул. БОРИС ПОП ДИМИТРОВ бр. 13 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ЗЛАТКО ПЕТРОВ СДСМ 
 ул. БОРИС ПОП ДИМИТРОВ бр. 13 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 СТИПЕ ШИРИЌ СДСМ 
 ул. БОРИС ПОП ДИМИТРОВ бр. 33 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 МИЛАН ДОДЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 53 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 РАДИВОЈ СМИЛКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЃОРГИ ТРАЈКОВ бр. 40 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 



Стр.               бр. 8            Службен гласник на општина Струмица                  09.05.2011 год. 22 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 Бр. 10-82/1                                                        Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

.......................................................... 
 
 
 98. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 06.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1726 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
3 МИТКО ТОДОРОВСКИ СДСМ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 117 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СДСМ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 121 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 ЉУПЧО АПОСТОЛОВ СДСМ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 123 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
3 АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВА СДСМ 
 ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА бр. 2 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 

 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 Бр. 10-14/1                                                          Општинска изборна комисија - Струмица 
 06.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

………………………. 
 
 99. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1727 

 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 НАДА НИКОЛОВА СДСМ 
 ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА бр. 69 вл. 2 ст. 10  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ЉУБИНКА ДОНЕВСКА СДСМ 
 ул. ЦАР САМУИЛ бр. 20 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ВАСИЛ ГОГОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 78 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   
 
4 ВАСЕ ВЕЛКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 115А вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

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

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

 
 Бр. 10-81/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 100. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1728 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ДАРИНКА СТОЈЧЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КАТА ПОЦКОВА бр. 1 вл.  ст. 12  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ДРАГИ СТОЈЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КАТА ПОЦКОВА бр. 108 вл. 1 ст. 12  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ЛЕФТЕР ПАНЧУРОВ СДСМ 
 ул. МАКСИМ ГОРКИ бр. 40 вл.  ст. 21  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   
 

3 ТОДОРКА МАНИЛОВА СДСМ 
 С. ДОБРЕЈЦИ бр. 225 вл.  ст. 21  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ЗОРАН БАКАЛОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 266 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ЃОРГИ КОСТОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЦЕНКА ПАВЛОВА бр. 1 вл.  ст. 7  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
 

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

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

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

 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 Бр. 10-93/1                                                         Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 101. 
 Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1729 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 МИЛКА ПАНЧУРОВА СДСМ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 199 вл.  ст. 2  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 АЛЕКСАНДАР ШОПОВ СДСМ 
 ул. БРАЌА МИНКОВИ бр. 38 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ЗОРА ПОПОВСКА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 203 вл.  ст. 19  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ПЕТРЕ ТАНЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 201 вл.  ст. 19  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 АЛЕКСАНДАР ШОПОВ СДСМ 
 ул. БРАЌА МИНКОВИ бр. 38 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ВЛАДО АРАБАЏИЕВ СДСМ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 201 вл.  ст. 4  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 ДРАГИ ПЕЛТЕЧКИ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. АТАНАС КАРАМАН бр. 30 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   
 
4 ЗОРАН МАНЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАЌА МИНКОВИ бр. 59 вл.  ст.   
 
 

         

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-80/1                                                        Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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102. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1730 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ИЛИЈА АНДРЕЕВ СДСМ 
 ул. КИРО АБРАШЕВ бр. 97 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 БЛАЖО МИТРОВ СДСМ 
 ул. КИРО АБРАШЕВ бр. 99 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ДИМИТАР ИВАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЃОРГИ ВАСИЛЕВ бр. 59 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 МИТЕ БРЗАКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КРСТО УЗУНОВ бр. 1 вл.  ст. 5  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 БОРИС СТОЈАНОВ СДСМ 
 ул. МАНУШ ТУРНОВСКИ бр. 3 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 МИРА МИТЕВА СДСМ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 185 вл.  ст. 22  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ЈОВАН АКИМОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЕЛКА ЈАНКОВА бр. 4 вл. 2 ст. 3  
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ФИЛИП АНДОНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КИРО АБРАШЕВ бр. 87 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-27/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 103. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1731 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 АЛЕКСАНДАР ТРЕНДОВ СДСМ 
 ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА бр. 203 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 СУЗАНА ЛАЗАРЕВА СДСМ 
 ул. БИТОЛСКА бр. 2А вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на членот на избирачкиот одбор 
 

4 РЕФИК АХМЕДОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 354 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ДЕЈСИМ СУЛЕЈМАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БОШКО БУХА бр.  вл.  ст.   
 
 

         

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 СЕЈДИН АМЕДОВ СДСМ 
 ул. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ бр. 20 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 КЕНАН АСАНОВ СДСМ 
 ул. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ бр. 30 вл.  ст.   
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 МИНУР БЕЌИРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЃОРГИ ВАСИЛЕВ бр. 6 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 СЕЈФУЛА МЕМЕДОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 5ТИ НОЕМВРИ бр. 156 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица 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. 
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 Бр. 10-94/1                                                        Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 104. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1732 

 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 АЛЕКСАНДАР ФИЛЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ИЛИНДЕНСКА бр. 2 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
 
4 САНДЕ БЈАДОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРЕГАЛНИЦА бр. 9 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 РИСТО АРСОВ СДСМ 
 ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА бр. 233 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 

 
3 АЛЕКСАНДАР ТРЕНДОВ СДСМ 
 ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА бр. 203 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 АСПАРУХ СТОЈАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРЕГАЛНИЦА бр. 22 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 АЛЕКСАНДАР ФИЛЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ИЛИНДЕНСКА бр. 2 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

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

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

 
 Бр. 10-26/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3.Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 
 

105. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1733 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 БОРИС СТОЈАНОВ СДСМ 
 ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА бр. 200 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
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политичка партија се именува лицето: 
 
3 АЛЕКСАНДАР МЕЛЕВ СДСМ 
 ул. ТОДОР ЧУЧКОВ бр. 12 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 МИТКО ПЕТКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ТОДОР ЧУЧКОВ бр. 32 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 РИСТО МАТКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. НИКОЛА КАРЕВ бр. 3 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

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

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

 
  
 Бр. 10-30/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 106. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1734 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ИЦЕ ДИМБОЛОВ СДСМ 
 ул. КАРАОРМАН бр. 14 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
3 НИКОЛА КОЛЕВ СДСМ 
 ул. ПИРИНСКА бр. 14 вл.  ст.   
 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 БЛАЖО ИЛИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЕГЕЈСКА бр. 17 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 ПЕТРЕ РИСТОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КИРИЛ И МЕТОДИЈ бр. 33 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
  
 Бр. 10-28/1                                                        Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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107. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1735 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 БОРИС МИТЕВ СДСМ 
 ул. КРСТЕ МИСИРКОВ бр. 33 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ВАНЧО КОЛЕВСКИ СДСМ 
 ул. СТИВ НАУМОВ бр. 125 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ЗОРАН ГОРГИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. СТИВ НАУМОВ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 ВАСИЛ УЗУНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. СОЛУНСКА бр. 39 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

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

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

 Бр. 10-79/1                                                         Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                       Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 108. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1736 
 
 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
3 ЕЛЕНА ПАНОВА СДСМ 
 ул. СТИВ НАУМОВ бр. 28 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
3 МАРИЈА ПАНОВА СДСМ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 240Б вл.  ст. 28  
 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
4 ВИОЛЕТКА ЧОРЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ТОШО АРСОВ бр. 5 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЛЕФТЕРКА БИНЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 27 МАРТ бр. 19 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 МАРИЈА ПАНОВА СДСМ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 240Б вл.  ст. 28  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 СОЊА ПАТАРОВА СДСМ 
 ул. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 5 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ЛЕФТЕРКА БИНЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 27 МАРТ бр. 19 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ВИОЛЕТКА ЧОРЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КИРИЛ И МЕТОДИЈ бр.. 2 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 
  
 Бр. 10-87/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 
 109. 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1737 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
3 ИЛИЈА ГЛИГОРОВ СДСМ 
 ул. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ- ПИТУ бр. 12 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
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политичка партија се именува лицето: 
 
3 БОРИС МИТЕВ СДСМ 
 ул. КРСТЕ МИСИРКОВ бр. 33 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
  
 Бр. 10-29/1                                                         Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 
110. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1738 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ВАНЧО КОЛЕВСКИ СДСМ 
 ул. СТИВ НАУМОВ бр. 125 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ЃОРГИ КОЛЕВСКИ СДСМ 
 ул. СТИВ НАУМОВ бр. 125 вл.  ст.   
 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 МИРЈАНА ЈОВАНОВА СДСМ 
 ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ бр. 58 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ДУШКО СТОИЛКОВ СДСМ 
 ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ бр. 7 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 СТАНКО ЧИЧАЛЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 8 МАРТ бр. 1 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ГОРАН ПОПЧЕВАЛИЕВ 

ЧИЧАЛЕВСКИ 
ВМРО-ДПМНЕ 

 ул. СТИВ НАУМОВ бр. 143 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
  
 Бр. 10-31/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 111. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1739 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ТАТЈАНА ТРЕНЧЕВСКА - ЦВЕТКОВА СДСМ 
 ул. МОША ПИЈАДЕ бр. 41 вл. 2 ст. 2  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ВЛАДИМИР ИЧКОВ СДСМ 
 ул. 22 ДЕКЕМВРИ бр. 14 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ЗОРАН КОСТАДИНОВ СДСМ 
 ул. ЃУРО САЛАЈ бр. 23 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 КРИСТИНА ИВАНОВА СДСМ 
 ул. МОША ПИЈАДЕ бр. 45 вл.  ст. 16  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

  
 Бр. 10-78/1                                                        Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 112. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1740 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ЈУЛИЈАНА ТЕМЕНУГОВА СДСМ 
 ул. НАУМ НАУМОВСКИ- БОРЧЕ бр. 8 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ЈУЛИЈАНА БОЖИЈАНОВА СДСМ 
 ул. НАУМ НАУМОВСКИ- БОРЧЕ бр. 13 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ВЕСНА МАСТЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЦВЕТАН ДИМОВ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 РИСТО АНДОНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ бр. 14 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

  
 Бр. 10-25/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 113. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1741 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
3 РИСТО ГОДЕВ СДСМ 
 ул. САВА КОВАЧЕВИЌ бр. 2 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МИТКО ЧИВЧИЕВ СДСМ 
 ул. НАУМ НАУМОВСКИ- БОРЧЕ бр. 23 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
4 ИЛИЈА ЗНЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. НАУМ НАУМОВСКИ- БОРЧЕ бр. 44 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ТОНИ ШОПОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ бр. 1 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 МИЛЧО АНАСТАСОВ СДСМ 
 ул. МОША ПИЈАДЕ бр. 36 вл.  ст. 8  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ЗОРАН КОСТАДИНОВ СДСМ 
 ул. ЃУРО САЛАЈ бр. 23 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 СОЊА ШОПОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   
 
4 ФРЕДИ БОЗОВ  ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 11 ОКТОМВРИ бр. 31 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 Бр. 10-91/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 
114. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1742 

 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВ СДСМ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 30 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ЈУЛИЈАНА РИСТОВА СДСМ 
 бул. МАРШАЛ ТИТО бр. 25 вл. 2 ст. 2  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на членот на избирачкиот одбор 
 

4 БЛАГОРОДНА УШАКОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 8 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЛЕНЧЕ СТАНКОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 бул. МАРШАЛ ТИТО бр. 23 вл. 2 ст. 7  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 СТОЈАН РИСТОВ СДСМ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 25 вл. 2 ст. 2  
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 АНДРИЈАНА КОВАЧОВА СДСМ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 30 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ЕЛЕНА РУНТЕВСКА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 15 вл. 2 ст. 1  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
4 БЛАГОРОДНА УШАКОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 8 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

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

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

 Бр. 10-77/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 115. 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1743 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 КИРЕ КАВАЗОВ СДСМ 
 ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. 20 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 БРАНКО ГАРВАНЛИЕВ СДСМ 
 ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. 16 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ЈОВАН ИВАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 32 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЏОКО КОСТУРАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 24 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ЉОПЧЕ КАВАЗОВА СДСМ 
 ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. 28 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 КИРЕ КАВАЗОВ СДСМ 
 ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. 20 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ЕЛЕНА ГОРГИОВСКА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. 6 вл. 1 ст. 8  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ЈОВАН ИВАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 28А вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 Бр. 10-32/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
  
 116. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1744 

 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ДИМИТАР КРСТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ ЈАСМИН бр. 6 вл.  ст. 7  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
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политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЕЛИЗАБЕТА ГОГОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 38 вл.  ст. 6  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ПЕТРЕ ГЕОРГИЕВ СДСМ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 38 вл.  ст. 7  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 МИКИ ГЕОРГИЕВ СДСМ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 38 вл.  ст. 7  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 КРИСТИНА ТРАЈКОВСКА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 55 вл.  ст. 3  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 СИЛВАНА КОЦЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 38 вл. 1 ст. 3  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

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

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

 
 Бр. 10-35/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 117. 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1745 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 НАДА ТРАЈКОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 51 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ГОРГИ ШКЕМБАЛОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 38 вл. 1 ст. 2  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 ГОРГИ ШКЕМБАЛОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 38 вл. 1 ст. 2  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 ПАНЧЕ СТОЈКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 130 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

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

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

 
 Бр. 10-76/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 118. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1746 

 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
 
3 СЛАВЕ ГЛИГОРОВ СДСМ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 142 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ЈАСМИНА ПУПАНОВСКА 

ЌОСЕВА 
СДСМ 

 ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 173 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на членот на избирачкиот одбор 
4 ТАНКИЦА ПАРТИНОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 144 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 БРАНКО ЃОРГИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. 58 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 РИСТО БОНЕВ СДСМ 
 ул. ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. 60 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ДРАГИ ЧАВДАРОВ СДСМ 
 ул. МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ- 

ЈАСМИН 
бр. 83 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ЛИДИЈА ГОШЕВА- ПАКЕТОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ ЈАСМИН бр. 105 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ЉОПЧЕ ВАСИЛЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 77 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 Бр. 10-75/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
119. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1747 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ЈАНКО Н. ШИЛИНОВ СДСМ 
 ул. СТРАШО ПИНЏУР бр. 29 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ВЕСНА ГОШЕВА СДСМ 
 ул. ЛЕНИНОВА бр. 1 вл. 3 ст. 1  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ДУШКО ЌОСЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. СТРАШО ПИНЏУР бр. 34 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ВАНЕ НОВАКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 Бул. МАРШАЛ ТИТО бр. 8 вл.  ст. 9  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 ВЕСНА ГОШЕВА СДСМ 
 ул. ЛЕНИНОВА бр. 1 вл. 3 ст. 1  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ЈАНКО А. ШИЛИНОВ СДСМ 
 ул. СТРАШО ПИНЏУР бр. 27 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 МИКИ АЛЕКСИЌ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 4 вл. 1 ст. 4  
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 НАУМ АЛЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЛЕНИНОВА бр. 1 вл. 5 ст. 3  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 Бр. 10-33/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 120. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1748 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 МИТКО ЃОРЃИЕВ СДСМ 
 ул. БУЛ. МАРШАЛ ТИТО  бр. 20 вл. 2 ст. 7  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ТРАЈЧЕ РИСТОВ СДСМ 
 ул. 1ВИ МАЈ  бр. 14 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 МАРИЈА ФОНЧЕВА СДСМ 
 ул. 1 МАЈ бр. 8 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ДОБРИЛА ГАЛЕВА СДСМ 
 ул. БУЛ. МАРШАЛ ТИТО бр. 20 вл. 2 ст. 3  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ДУШКО БЕЌАРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ДЕБАРСКА бр. 33 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 АТАНАС МИТРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ДЕБАРСКА бр. 1 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица 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.  

 
 Бр. 10-34/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 
 121. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1749 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 СИМЕ РИСТОВСКИ СДСМ 
 ул. ХЕРОЈ КАРПОШ бр. 1 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 КАТЕРИНА НАЈДЕНОВА СДСМ 
 ул. ХЕРОЈ КАРПОШ бр. 11 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ВАСЕ ЈОВАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 3 вл.  ст. 1  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 АЦО ТУФЕКЧИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ВАНЧО ПРКЕ бр. 9 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 АЛЕКСА ГАВРОВСКИ СДСМ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 10 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 СИМЕ РИСТОВСКИ СДСМ 
 ул. ХЕРОЈ КАРПОШ бр. 1 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 РУСКА ЧАПАНОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 3 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 БРАНКО ДОСТИНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 40 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

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

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

 
 Бр. 10-37/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 122. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1750 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 

 
4 ФРЕДИ ОЏАКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ХЕРООЈ КАРПОШ бр. 8 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ХЕРООЈ КАРПОШ бр. 10 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за 
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 

 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
 Бр. 10-38/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
    
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

 
...................................... 
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123. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1751 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ЉУБИЦА ЧОНЕВА СДСМ 
 ул. САВА КОВАЧЕВИЌ бр. 7 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ВЕНЕТА НАКОВА СДСМ 
 ул. МЛАДИНСКА бр. 247 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 СТОЈАН ИЛИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 29 НОЕМВРИ бр. 23 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ДАНЧЕ ЧУРЛИНОВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЃУРО ЃАКОВИЌ бр. 15 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-36/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 124. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 07.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1752 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ДАФИНКА РАНЃЕЛОВИЌ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЃУРО ЃАКОВИЌ бр. 21 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ГОРАНА ГУНЧЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 5ТИ НОЕМВРИ бр. 27 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 ВИОЛЕТА ЌОСЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ДОЈРАНСКА бр. 7 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 МИЛИЦА ДИМОНЦАЛИЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КОЖУВ бр. 14 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

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

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

 
 Бр. 10-39/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 07.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 125. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 08.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1753 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 РИСТО СТОЈАНОВ СДСМ 
 ул. СВЕТОЗАР МАРКОВИЌ бр. 7 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 КРУМ ЈАНАКИЕВ СДСМ 
 ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 73 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ДИМИТАР КОСТУРАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА бр. 133 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ГОРГЕ СТОЈАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. СВЕТОЗАР МАРКОВИЌ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ТОМЕ АТАНАСОВ СДСМ 
 ул. КОЖУВ бр. 8 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ИРЕНА АТАНАСОВА СДСМ 
 ул. КОЖУВ бр. 8 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ГОРГЕ СТОЈАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. СВЕТОЗАР МАРКОВИЌ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ДИМИТАР КОСТУРАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА бр. 133 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

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

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

 
 Бр. 10-64/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 126. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 08.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1755 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 НЕШАТ ЉАТИФОВ СДСМ 
 ул. 5 НОЕМВРИ бр. 88 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МУСЛИМ МУСТАФОВ СДСМ 
 ул. 5 НОЕМВРИ бр. 96 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 МАМЕТ АРИФОВ СДСМ 
 ул. 5 НОЕМВРИ бр. 154 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ВАСКО ЃОРЃИЕВ СДСМ 
 ул. 5 НОЕМВРИ бр. 91 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-66/1                                        Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 127. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1756 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ЕРДОВАН ЈУСИНОВ СДСМ 
 ул. ЃОРГИ ВАСИЛЕВ бр. 8 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МИТКО ТИМОВ СДСМ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО  бр. 156 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ИЛМИ ЈАКУПОВ СДСМ 
 ул. 5 НОЕМВРИ бр. 152 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 БРАНКО КОВАЧЕВ СДСМ 
 ул. АТАНАС НИВИЧАНСКИ бр. 34 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ДУШКО ГЛИГОРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЕПИМЕНОНДА ПОПАНДОНОВ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ЖИВКО АНГЕЛОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. АТАНАС НЕВИЧАНСКИ бр. 43 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 Бр. 10-74/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 128. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1757 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 САДК АРИФОВ СДСМ 
 ул. СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ бр. 80 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 БИЛЕНТ ДЕМИРОВ СДСМ 
 ул. ЃОРЃИ ВАСИЛЕВ бр. 17 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ПАНЧЕ ЈАНЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 5 НОЕМВРИ бр. 193 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
4 ВЕРИЦА МИЦЕВСКА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 5 НОЕМВРИ бр. 198 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 ЕРЏАН РАМАНОВ СДСМ 
 ул. БЕТОВЕНОВА бр. 81 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
3 ДЕМИРАЛИ ХАСАН СДСМ 
 ул. БЕТОВЕНОВА бр. 63А вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 ЗЕКИМУРАН ШАВЉЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. 5 НОЕМВРИ бр. 194 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   
4 ЕРЏАН ШАБАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ОХРИДСКА бр. 72 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

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

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

 
 Бр. 10-73/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 129. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1758 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ФИДАНЧЕ МЕТОДИЕВ СДСМ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 184 вл.  ст. 16  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
3 ЕЛИЦА ТРАЈКОВА СДСМ 
 ул. 11 СЕПТЕМВРИ бр. 15 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 МИТКО МИЛОШЕВИЌ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 188 вл.  ст. 23  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
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политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЛАЗО КОСТОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЃОРЃИ ВАСИЛЕВ бр. 40 вл.  ст. 25  
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 ЉУПЧЕ ЉАЧЕВ СДСМ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 182 вл.  ст. 20  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
3 МАРЈАН ЕФТИМОВ СДСМ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 176 вл.  ст. 6  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 ПАНДЕЛИЈА МАРКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 182 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
4 МИТКО МИЛОШЕВИЌ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 188 вл.  ст. 23  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-72/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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130. 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 08.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1759 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 СОФИЈА РИСТОВА СДСМ 
 ул. СПИРО ЗАХОВ бр. 5 вл.  ст. 8  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 СТОЈАН СТОЈКОВ СДСМ 
 ул. БЕТОВЕНОВА бр. 139 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ЖАКЛИНА ИЛИЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЕЛКА ЈАНКОВА бр. 1А вл.  ст. 11  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ДУШКО ГЛИГОРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЕПИМЕНОНДА ПОПАНДОНОВ бр. 43 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 КИРЕ АНГЕЛОВ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЕЛКА ЈАНКОВА бр. 2 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   

 
4 БЛАЖО БРНДЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
 ул. ЕЛКА ЈАНКОВА бр. 1А вл.  ст. 10  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица 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.  
 

 
 Бр. 10-65/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 131. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 08.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1760 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ВАСЕ МИТРОВ СДСМ 
  С. ГРАДСКО БАЛДОВЦИ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ДЕАН ЃОРГИЕВ СДСМ 
  С. ГРАДСКО БАЛДОВЦИ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ЉУПЧО РИСТОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ГРАДСКО БАЛДОВЦИ бр. 25 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЈАНЕВ ТОМЕ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ГРАДСКО БАЛДОВЦИ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ДЕАН ЃОРГИЕВ СДСМ 
  С. ГРАДСКО БАЛДОВЦИ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ИЛО ТРАЈКОВ СДСМ 
  С. ГРАДСКО БАЛДОВЦИ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 КИРО ВЕЛКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ГРАДСКО БАЛДОВЦИ бр. 69 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ЉУПЧО РИСТОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ГРАДСКО БАЛДОВЦИ бр. 25 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-58/1                                                         Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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132. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1761 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 РИСТО ТАСЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ВЕЉУСА бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ТОМЕ МИХАИЛОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ВЕЉУСА бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ИЛИЈА ГЕОРГИЕВ СДСМ 
  С. ВЕЉУСА бр. 282 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 УБАВКА ЗАНЕВА СДСМ 
  С. ВЕЉУСА бр. 258 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 Бр. 10-71/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 133. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 08.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1762 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ЃОРГЕ ГРМБОЗОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ВЕЉУСА бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 РИСТО МИОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ВЕЉУСА бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 РИСТО МАСИНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ВЕЉУСА бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ТИМЕ ИНГЕЛИЗОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ВЕЉУСА бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-56/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 08.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 134. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 08.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1763 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 КОЉО ТРАЈАНОВ СДСМ 
  С. БАНИЦА бр. 173 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МАРКО ЗЛАТАНОВ СДСМ 
  С. БАНИЦА бр. 7 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 РИСТО ВАСИЛЕВ СДСМ 
  С. БАНИЦА бр. 84 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ЖАН КОВАЧИНОВ СДСМ 
  С. БАНИЦА бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ВАНЧО МИТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНИЦА бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 КИРО ДИМИТРИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНИЦА бр. 56 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

службеното гласило на општина Струмица 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.  

 
 Бр. 10-55/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
  
 135. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1764 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ВАСЕ АПОСТОЛОВ СДСМ 
  С. ВОДОЧА бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МИТЕ НИКОЛОВ СДСМ 
  С. ВОДОЧА бр. 20 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ТОНИ МАЏУНКОВ СДСМ 
  С. ВОДОЧА бр. 26 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 РИСТО МАЏУНКОВ СДСМ 
  С. ВОДОЧА бр. 26 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 



Стр.               бр. 8            Службен гласник на општина Струмица                  09.05.2011 год. 72 

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 Бр. 10-70/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
136. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1765 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ВАНЧО КОСТАДИНОВ СДСМ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр. 211 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ГОРАН АНДОНОВ СДСМ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 МАРЈАН ТРАЈКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ВОЈЧО СТОЈКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 КИРО ЃЕОРГИЕВ СДСМ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр. 189 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
3 КИРЧО ЃОНЕВ СДСМ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 ЖАН КОСТАДИНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
4 АНГЕЛИНА ТОМОВА ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-92/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 137. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1766 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 МИТКО МИТЕВ СДСМ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр. 295 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 КИРЕ ГОРИЧЕВ СДСМ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ЉУПЧО ДИМИТРОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
4 ЗОРИЦА ЃОРГИЕВА ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ЛАЗАР ЈОВАНОВ СДСМ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр. 22 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ЕФТИМ ТИМОВ СДСМ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 АЦО ДИМИТРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   
 
4 ЗОРАН КОЦЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДОБРЕЈЦИ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-60/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 138. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1767 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ЖАНКО ИВАНОВ СДСМ 
  С. РИЧ бр. 21 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МИТКО БОШКОВ СДСМ 
  С. РИЧ бр. 70 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 БЛАЖО ИЉАЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. РИЧ бр. 78 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
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политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЗОРАН МИТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. РИЧ бр.  вл.  ст.   
 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 БЛАЖО ЈАНЧЕВ СДСМ 
  С. РИЧ бр. 76 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ВАНЧО АНГЕЛОВ СДСМ 
  С. РИЧ бр.  вл.  ст.   
 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ПЕНО СТОЈАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. РИЧ бр. 41 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ДРАГИ ТРАЈКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. РИЧ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-61/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 139. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев  и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1768 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ЃОРГЕ БАЧЕВ СДСМ 
  С. ПОПЧЕВО бр. 91 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 БРАНКО ЈОВАНОВ СДСМ 
  С. ПОПЧЕВО бр. 86 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 РИСТО ЈАНЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПОПЧЕВО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 МИЛЕ ТАНЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПОПЧЕВО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
 
 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 БРАНКО ЈОВАНОВ СДСМ 
  С. ПОПЧЕВО бр. 86 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ЃОРГЕ БАЧЕВ СДСМ 
  С. ПОПЧЕВО бр. 91 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

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

 
 Бр. 10-57/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
  
 140. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1769 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 МИТЕ ЃОРГИЕВ СДСМ 
 ул. ЦВЕТАН ДИМОВ бр. 90 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
 
политичка партија се именува лицето: 
 
1 СТОЈАН ЃЕОРГИЕВ СДСМ 
  БЕЛОТИНО бр. 19 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 МИТЕ ЃОРЃИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БЕЛОТИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
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политичка партија се именува лицето: 
 
4 СПАСО РИСТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БЕЛОТИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 ТРАЈАН МАВРОВ СДСМ 
  С. БЕЛОТИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
4 МИТЕ ЃОРЃИЕВ СДСМ 
  С. БЕЛОТИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 СПАСО РИСТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БЕЛОТИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
4 ПЕМЧО ИЛИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БЕЛОТИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-69/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 141. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1770 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 АЦО АТАНАСОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДАБИЉЕ бр.  вл.  ст.   
 
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЃОРЃИ ФИЛЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДАБИЉЕ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ДУШКО АТАНАСОВ СДСМ 
  С. ДАБИЉЕ бр. 134 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 БРАНКО ИВАНОВ СДСМ 
  С. ДАБИЉЕ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ЃОРЃИ ФИЛЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДАБИЉЕ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 МИТЕВ ЃОРГИ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДАБИЉЕ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица 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.  

 
 Бр. 10-62/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 142. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1771 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ПАВЛЕ МИТЕВ СДСМ 
  С. ДАБИЛЕ бр. 148 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МИТКО МИРЧЕВ СДСМ 
  С. ДАБИЛЕ бр. 278 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 РИСТО МИТРЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДАБИЛЕ бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
 
4 КОЛЕ ВАСИЛЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДАБИЛЕ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 НЕШКА ЈОВАНОВА СДСМ 
  С. ДАБИЛЕ бр. 76 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
 
 
 
политичка партија се именува лицето:   
3 АТАНАС ТАШУРОВ СДСМ 
  С. ДАБИЛЕ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 РИСТО ВЕЛКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДАБИЉЕ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ЖАН ЈОВАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ДАБИЉЕ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 Бр. 10-95/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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143. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев  и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1772 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 СТЕВО СТЕВЧЕВ СДСМ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ИЦЕ СТОЕВ СДСМ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр. 247 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ДИМЧЕ МИТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ГОРАНЧО КРСТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 КИРЧО ВАСИЛЕВ СДСМ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ИГОР ДОНЧЕВ СДСМ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 НАЌЕ ЉАМОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на  
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политичка партија се именува лицето:   
 
4 ВАСЕ МИТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 Бр. 10-63/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                      Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 144. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1773 

 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ИЦЕ СТОЕВ СДСМ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр. 247 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 СТЕВО СТЕВЧЕВ СДСМ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на членот на избирачкиот одбор 
 

4 ЛАЗАР ГЛИГОРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр. 46 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ДУШАН СТОЈАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ТОДОРЧО ГОШЕВ СДСМ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 АТАНАСКО МИЈАЛОВ СДСМ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 ДУШАН СТОЈАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ТОНИ ЃОРЃИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ПРОСЕНИКОВО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-54/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 145. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1793 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ТОМЕ ЕФТИМОВ СДСМ 
  С. ГАБРОВО бр. 44 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МИТКО АНДОНОВ СДСМ 
  С. ГАБРОВО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 СОКРАТ АНДОНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ГАБРОВО бр. 88 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ЗОРАН ПЕЦЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ГАБРОВО бр. 99 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 БОНЧО ВЕЛКОВ СДСМ 
  С. ГАБРОВО бр. 117 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 БОРИС ХРИСТОВ СДСМ 
  С. ГАБРОВО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ЗОРАН ПЕЦЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ГАБРОВО бр. 99 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 САНДО ХРИСТОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. ГАБРОВО бр. 109 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-59/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 146. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1827 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ДРАГИ ГОЦИЕВ СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 АСЕНЧО АРЛАМОВ СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр. 76 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на членот на избирачкиот одбор 
4 КИРО ХРИСТОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
4 РОМЕО ПЕТРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 ЏОКО МИЛУШЕВ СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 БРАНКО АТАНАСОВ СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр. 381 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 РОМЕО ПЕТРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 АТАНАС АТАНАСОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-52/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 147. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1828 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
 

3 ВАНЕ КРСТЕВ СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 БЛАЖЕ МИЛУШЕВ СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр. 215 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 СОФЧЕ ПОПОВА СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 АЛЕКСА МИЛУШЕВ СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр. 304 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 Бр. 10-53/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 148. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1829 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ВАСКО ВИТАНОВ СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 СОФЧЕ ПОПОВА СДСМ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 БИЉАНА ЦРНГАРОВА ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ВАСЕ ЦЕНЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КУКЛИШ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-68/1                                                    Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 149. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1830 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 СТОЈЧО КУКОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 АТАНАС ГОГОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ГОНЧО ЏИНГОЗОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 КИРО ГОРЕНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ОЛИВЕР ГОГОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 АТАНАС ГОГОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 САШО ТЕМЕЛКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 МАРЈАН ГЛИГОРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

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

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

 
 Бр. 10-41/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 
 150. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1831 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ЗОРАН ЕФРЕМОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 МАРЈАН КУКОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 МАРЈАН КУКОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ЗОРАН ЕФРЕМОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-42/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 
 151. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1832 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 РАТКО ЧОНЕВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ПЕРО ГОГОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ТРАЈКО ЃУЗЕЛОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ВАНЧО ПИЛИЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 ЦАНЕ ЕФРЕМОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ДУШКО ХРИСТОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 МИТКО ПАВЛОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ВАНЧО ЧИРКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 Бр. 10-43/1                                                       Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 152. 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев  и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1833 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ДЕЈАН ГОГОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ВАСИЛ ЧОНЕВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ВАНЧО ПИЛИЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 НИКОЛА ВАСИЛЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ТОМЕ ТАСЕВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ТОМЕ СТОЈКОВСКИ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ОЛИВЕР ТЕМЕЛКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
 
4 ЗОРАН ЧАКМАКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

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

 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
 
 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 Бр. 10-44/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 153. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1834 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ПЕРО ГУГИЦЕВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ЦВЕТАН ЕФРЕМОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 КОСТА ЧАКМАКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 МАРЈАНЧО ДОНЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 САШО ТАШКОВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ПЕРО ГОГИЦЕВ СДСМ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 КИРО ГОРЕНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
4 РИСТО КАРАЈАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. КОСТУРИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-45/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
  
 154. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1835 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ТОНИ РИСТОВ СДСМ 
  С. РАБОРЦИ бр. 22 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ПЕТРЕ МИЦЕВ СДСМ 
  С. РАБОРЦИ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 АЛЕКСАНДАР КОСТАДИНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. РАБОРЦИ бр. 31 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 КИРО КОСТАДИНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. РАБОРЦИ бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________



09. 05. 2011  год.          Службен гласник на општина Струмица             бр. 8            стр. 

 
 

99

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 НАДЕЖА БОЖИНОВА СДСМ 
  С. РАБОРЦИ бр. 9 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ЖАКЛИНА РИСТОВА СДСМ 
  С. РАБОРЦИ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ГОРАН КОСТАДИНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. РАБОРЦИ бр. 31 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ПЕРО БОЖИНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. РАБОРЦИ бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-46/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 155. 
 
 Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев  и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1836 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ВАСЕ СТОЈМЕНОВСКИ СДСМ 
  С. СВИДОВИЦА бр. 35 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 КОСТАДИН ДЕЛЕВ СДСМ 
  С. СВИДОВИЦА бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ДРАГИ ДИНЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. СВИДОВИЦА бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 ТОМЕ МИЦЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. СВИДОВИЦА бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 МИЛУШ ДЕЛЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. СВИДОВИЦА бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 БЛАГОЈ РИСТОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. СВИДОВИЦА бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица 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.  

 
 Бр. 10-47/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 156. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1837 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ТОНИ СПАСОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНСКО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 СТЕВЧО ЗЛАТКОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНСКО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ИГОР ГОРГИЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНСКО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ГОРАН ПЕТРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНСКО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 ТАМЕР ИДРИЗОВ СДСМ 
  С. БАНСКО бр. 152 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 ЈУСИФ ИСМАИЛОВ СДСМ 
  С. БАНСКО бр. 224 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 

Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-48/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
 
 157. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1838 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 СТЕВЧО ЗЛАТКОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНСКО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 САФЕТ ЗЕЈНЕЛОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНСКО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ДЕЈАН ПАНДЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНСКО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 ИЉО ПЕТРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. БАНСКО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-49/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
158. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1839 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
3 ВАСЕ ВАСИЛЕВ СДСМ 
  С. САЧЕВО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
3 ВАСИЛ КОЦЕВ СДСМ 
  С. САЧЕВО бр. 39А вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
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На местото на членот на избирачкиот одбор 

 
4 ВАНЧО СТОЈНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. САЧЕВО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на 
политичка партија се именува лицето: 
 
4 КОСТАДИН СТОЈКОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. САЧЕВО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 МИТЕ ГЛИГОРОВ СДСМ 
  С. САЧЕВО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
3 МИТЕ СТОЈКОВ СДСМ 
  С. САЧЕВО бр. 10 вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 ВАСЕ СТОИЛОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. САЧЕВО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
4 БОРИС МИТЕВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. САЧЕВО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-67/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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159. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 

весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1840 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
3 ЈОСЕ АТАНАСОВ СДСМ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на  
политичка партија се именува лицето: 
3 СТЕВЧЕ ГЛИГОРОВ СДСМ 
  С. МУРТИНО бр. 239 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 БОРИС РИСТОВ СДСМ 
  С. МУРТИНО бр. 185 вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
3 САШКО ИВАНОВ СДСМ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
4 МАЦА ВЕЛКОВА ВМРО-ДПМНЕ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
4 ВАСЕ АЗМАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

 
 Бр. 10-50/1                                                     Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 
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 160. 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. 
весник на РМ” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската 
изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 09.05.2011 година, во состав 
Претседател Васил Крстев и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова и Елена Давчева 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 1841 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 АНДРЕ МИЛЧЕВ СДСМ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
3 САШКО ПАВЛОВ СДСМ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

_____________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
4 ТИМО ХРИСТОМАНОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : предлог на 
политичка партија се именува лицето:   
 
4 АЦО ПАТАРОВ ВМРО-ДПМНЕ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член    

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

службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината. 
Копија од Решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 Бр. 10-51/1                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 09.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                               3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р. 

...................................... 


