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 20. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1713  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1713 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  претседател на избирачкиот одбор број 1713 се разрешува  
Димитрула Стојкова од Струмица вработен/a во Државен архив на РМ. 

За претседател на избирачкиот одбор број 1713 се избира Ленче Русева  од 
Струмица вработен/a во СОУ “Јане Сандански“ Струмица. 

2. Од функцијата  заменик - претседател на избирачкиот одбор број 1713 се 
разрешува  Олеандра Дрвошанова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
Струмица. 

За  заменик - претседател на избирачкиот одбор број 1713 се избира Снежана 
Колева   од Струмица,  вработен/a во ЈПКД “Комуналец“ Струмица. 

 
 Бр. 11 – 11/1                     Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                    Претседател, 
             С т р у м и ц а                                               Васил Крстев с.р. 

................................. 
 21. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ  - Трендова и заменик член  -  Евгенија Граматикова, донесе 

 
Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 
избирачко место број 1714  

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1714 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  заменик - претседател на избирачкиот одбор број 1714 се 
разрешува  Јагода Божинкочева  од Струмица вработен/a во ОУ „Никола Вапцаров„ 
Струмица. 

За  заменик - претседател на избирачкиот одбор број 1714 се избира Виктор 
Баџуков   од Струмица вработен/a во Биро за развој на образованието -  Струмица. 

 
 Бр. 11 – 12/1                     Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                     Претседател, 
            С т р у м и ц а                                                      Васил Крстев с.р. 

.............................. 
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 22. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ  - Трендова и заменик член  -  Евгенија Граматикова, донесе 

 
Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 
избирачко место број 1715  

 
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1715 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  заменик – член 3  на избирачкиот одбор број 1715 на предлог од 
политичка партија  ,  се разрешува  Јане Манев  од Струмица  

За  заменик – член 3  на избирачкиот одбор број 1715  на предлог од политичка 
партија   се именува Тони Милушев од Струмица.  

 
 Бр. 11 – 13/1                     Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                       Претседател, 
            С т р у м и ц а                                                       Васил Крстев с.р. 

.................................... 
 23. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1717  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1717 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  заменик - претседател на избирачкиот одбор број 1717 се 
разрешува Ружа Коцева  од Струмица вработен/a во ЈОУДГ „ Детска радост“ Струмица. 

За  заменик - претседател на избирачкиот одбор број 1717 се избира Даница 
Лазарова  од Струмица вработен/a во  ОУ “Сандо Масев“ Струмица. 

2. Од функцијата   член 1 на избирачкиот одбор број 1717 се разрешува Драга 
Кршкова   од Струмица  - пензионер . 

За  член 1  на избирачкиот одбор број 1717 се избира Павле Малинов  од Струмица 
вработен/a во  Општина  Струмица. 

3.Од функцијата  заменик член 3 -  на избирачкиот одбор број 1717 на предлог од 
политичка партија,   се разрешува  Љупчо Танушев  од Струмица  

За  заменик – член 3 на избирачкиот одбор број 1717  на предлог од политичка 
партија   се именува Фани Ристова  од Струмица.  

 
 Бр. 11 – 14/1                         Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                            Претседател, 
             С т р у м и ц а                             Васил Крстев с.р. 
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 24. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1718  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1718 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  заменик - претседател на избирачкиот одбор број 1718 се 
разрешува Томе Ментинов  од Струмица  - пензионер.  

За  заменик - претседател на избирачкиот одбор број 1718 се избира Кирил 
Лазаров  од Струмица вработен/a во  ОМУ “Боро Џони“ Струмица. 

2. Од функцијата  член 3 -  на избирачкиот одбор ИМ број 1718 на предлог од 
политичка партија   се разрешува  Стојан Ефтимов  од Струмица  

За  член 3 на избирачкиот одбор ИМ број 1718  на предлог од политичка партија  се 
именува Стојан Христов  од Струмица.  

3.Од функцијата  заменик член 4 -  на избирачкиот одбор број 1718 на предлог од 
политичка партија  ,  се разрешува  Драги Владимиров  од Струмица  

За  заменик – член 4  на избирачкиот одбор број 1718  на предлог од политичка 
партија   се именува Ангел Мастев  од Струмица.  

 
 Бр. 11 – 15/1                         Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                               Претседател, 
            С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р. 

.......................... 
 25. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1719  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1719 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 
 

1. Од функцијата  заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место  
број 1719 се разрешува  Наце Лазаров од Струмица  вработен во  НУЦК „Антон Панов“ од 
Струмица .  

За  заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1719 се 
избира Митко Алачки   од Струмица вработен/a  во СОУ „Никола Карев“ Струмица .  

2. Од функцијата  член 4 -  на избирачкиот одбор избирачко место  број 1719 на 
предлог од политичка партија   се разрешува  Ристо Витанов  од Струмица  
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За  член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1719  на предлог од 
политичка партија   се именува Зујца Серафимовска од Струмица 

3.Од функцијата  заменик член 3 -  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1719 на предлог од политичка партија  ,  се разрешува  Мара Мишовска  од Струмица  

За  заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1719  на 
предлог од политичка партија  се именува Татјана Достинова   од Струмица.  

4. Од функцијата  заменик член 4 -  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1719 на предлог од политичка партија   се разрешува  Игор Серафимовски   од Струмица  

За  заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1719  на 
предлог од политичка партија   се именува Петре Русковски   од Струмица.  

 
 Бр. 11 – 16/1                         Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                            Претседател, 
            С т р у м и ц а                           Васил Крстев с.р. 

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

 26. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1720  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1720 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 
 

1. Од функцијата  заменик член 4  -  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1720 на предлог од политичка партија  ,  се разрешува  Бранка Божинова   од Струмица  

 
За  заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1720  на 

предлог од политичка партија   се именува Славица Даутова    од Струмица.  
 
 

 Бр. 11 – 17/1                         Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                            Претседател, 
             С т р у м и ц а                          Васил Крстев с.р. 

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

 27. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
 за формирање на избирачки одбор за избирачко  место број 1720/1 

 
 Се формира  на избирачки одбор за избирачко место број 1720/1 и тоа:  
 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1720/1 се избира 
Зоран Христовски  вработен/a во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ од Дабиле 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1720/1 се избира Валентина 
Николова  од Струмица вработен/a во СОУ „Јане Сандански“ од Струмица . 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1720/1се избираат :  
1. Ристо Стојанов од Струмица вработен/a во Дом на културата Ново Село. 

 2. Бранка Ристова  од Струмица  вработен/a во СОУ „Димитар Влахов“ Струмица 
 За членови на избирачкиот одбор број 1720/1 се именуваат :  

 3. Жарко Василев од Струмица предложен/a од политичката партија; 
 4. Валентина Јанчевска од Струмица  предложен/a од политичката партија  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1720/1 се избираат :  
 1. Роска Паланкова  од Струмица вработен/a во ОУ „Маршал Тито  Муртино ; 
 2. Славица Серафимова  од Струмица вработен/a Управа за водење матични книги 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1720/1 се именуваат :  
 3. Костадин Милев од Струмица предложен/a од политичката партија ; 
 4. Благој Ментинов  од Струмица предложен/a од политичката партија. 
  

 
 Бр. 11 – 18/1                                  Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                       Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

.................................. 
 28. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1721  
 
 
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1721 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  член 4  -  на избирачкиот одбор избирачко место  број 1721 на 
предлог од политичка партија   се разрешува  Тодор Кајнакчиев   од Струмица  

За  член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1721  на предлог од 
политичка партија –  се именува Стефан Таушанов од Струмица 

3.Од функцијата  заменик член 3 -  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1721 на предлог од политичка партија  се разрешува  Сања  Бетинска  од Струмица.  

За  заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1721  на 
предлог од политичка партија  се именува Трајчо Миленков   од Струмица.  
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4. Од функцијата  заменик член 4 -  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1721 на предлог од политичка партија  ,  се разрешува  Стефан Таушанов   од Струмица. 

 
За  заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1721  на 

предлог од политичка партија   се именува Васил Караманолев  од Струмица.  
 

 Бр. 11 – 19/1                         Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                           Васил Крстев с.р. 

.......................... 
 29. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1722  
 
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1722 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  заменик – член  на избирачкиот одбор за избирачко место  број 
1722 се разрешува  Дафина Чорева  од Струмица  вработен/а во  ЈЗУ „Општа болница“ од 
Струмица .  

За  заменик – член  на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1722 се избира 
Лилјана Јакова    од Струмица вработен/a  во СОУ „Димитар Влахов“ Струмица .  

2. Од функцијата заменик  член 3 -  на избирачкиот одбор избирачко место  број 
1722 на предлог од политичка партија  - СДСМ,  се разрешува  Стојна Јакова    од 
Струмица  

За  заменик член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1722  на 
предлог од политичка партија   се именува Васко Глигоров од Струмица. 
 
 Бр. 11 – 20/1                         Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                      Претседател, 
             С т р у м и ц а                   Васил Крстев с.р. 

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

  
 30. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
за изменување и дополнув.ање на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1723  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1723 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  -  на избирачкиот одбор избирачко место  број 1723 на 
предлог од политичка партија  -,  се разрешува  Нада Ефтимова    од Струмица  

За  член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1723  на предлог од 
политичка партија  се именува Миропа Павлова Бачева  од Струмица 

 
 Бр. 11 – 21/1                              Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                Претседател, 
             С т р у м и ц а                               Васил Крстев с.р. 

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

 31. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1724  
 
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1724 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место  
број 1724 се разрешува Бранко Јанев вработен во ЈЗУ Здравен дом Струмица. 

 За  заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1724 се 
избира  Елизабета Вртева   од Струмица вработен/a во  ООУ “Маршал Тито“ Муртино . 

 
 Бр. 11-22/1                                            Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                                               Васил Крстев с.р. 

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

  
 32. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1725  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1725 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 
 

1. Од функцијата  заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место  
број 1725 се разрешува Ружица Стоилова  вработен/а  во  ООУ „Никола Вапцаров“ - 
Струмица. 

 За  заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1725 се 
избира Зоран Ристов   од Струмица вработен/a во  СОУ “Димитар Влахов“  Струмица . 

 
 

 Бр. 11-23/1                                            Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                   Претседател, 
            С т р у м и ц а                                 Васил Крстев с.р. 

................................ 
 33. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1727  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1727 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  заменик член 3  -  на избирачкиот одбор избирачко место  број 
1727 на предлог од политичка партија  ,  се разрешува  Зоран Горгиев    од Струмица  

За  заменик член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1727  на 
предлог од политичка партија   се именува  Александар Муканов од Струмица 

 
 

 Бр. 11-24/1                                         Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                 Претседател, 
             С т р у м и ц а                               Васил Крстев с.р. 

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

 34. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
 за формирање на избирачки одбор за избирачко  место број 1727/1 

 
 Се формира  на избирачки одбор за избирачко место број 1727/1 и тоа:  

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1727/1 се избира 
Елена Спасова Узунова   вработен/a во СОУ „Димитар Влахов“ од Струмица  

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1727/1 се избира Павле 
Стојанов  од Струмица вработен/a во СОУ „Јане Сандански“ од Струмица. 

За членови на избирачкиот одбор број 1727/1се избираат:  
1. Милка Тренова  од Струмица вработен/a во ОУ „Св. Кирил и Методиј“   Иловица . 

 2. Надица Патрикова   од Струмица  вработен/a во ОУ „Кирил и Методиј“ Дабиле 
 За членови на избирачкиот одбор број 1727/1 се именуваат:  

 3. Македонка Делева  од Струмица предложен/a од политичката партија ; 
 4. Костадин Маглешев од Струмица  предложен/a од политичката партија  . 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1727/1 се избираат:  
 1. Митко Мачуков  од Струмица вработен/a во ЈПКД „Комуналец“  Струмица; 
 2. Илчо Панов   од Струмица вработен/a  ЈП „Македонски шуми“ Струмица. 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1727/1 се именуваат:  
 3. Борислав Манчев од Струмица предложен/a од политичката партија ; 
 4. Александар Иванов   од Струмица предложен/a од политичката партија.  
 

    Бр. 11- 25/1                                   Општинска изборна комисија Струмица 
    22.02.2014 год.                    Претседател, 
                С т р у м и ц а                  Васил Крстев с.р. 

................................. 
 35. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1728  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1728 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1728 
се разрешува Сепка Мустафова,  од Струмица поради пензионирање. 

За   претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1728 се избира 
Тања Георгиева   од Струмица вработен/a во  ОУ “Маршал Тито“ Муртино 

1. Од функцијата  член на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1728 се 
разрешува Виолета Димитриева   вработен/а  во   ПОУ „Св. Климент Охридски“ Ново Село. 

 За  член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1728 се избира Еленеора 
Бонева од Струмица вработен/a во „Св. Кирил и Методиј“ Иловица  

 
 

  Бр. 11-26/1                                  Општинска изборна комисија Струмица 
  22.02.2014 год.                    Претседател, 
              С т р у м и ц а                                Васил Крстев с.р. 

.................................... 
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 36. 
 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 

 
 

Р е ш е н и е  
 за формирање на избирачки одбор за избирачко  место број 1728/1 

 
 Се формира  на избирачки одбор за избирачко место број 1728/1 и тоа:  

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1728/1 се избира 
Катерина Чукарска    вработен/a во ОУ „Никола Вапцаров“ од Струмица  

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1728/1 се избира Димитар 
Пијанманов  од Струмица вработен/a во ЈП „Комуналец“ од Струмица . 

За членови на избирачкиот одбор број 1728/1се избираат :  
1. Костадинка Ончева   од Струмица вработен/a во ОМУ „Боро Џони“   Струмица . 

 2. Спасо Пиличев   од Струмица  вработен/a во СОУ „Јане Сандански“ Струмица 
 За членови на избирачкиот одбор број 1728/1 се именуваат :  

 3. Катица Василева   од Струмица предложен/a од политичката партија  ; 
 4. Зоран Атанасов од Струмица  предложен/a од политичката партија. 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1728/1 се избираат :  
 1. Силвана Тилева  од Струмица вработен/a во ОУ „Сандо Масев“  Струмица; 
 2. Милан Михаилов  од Струмица вработен/a  ЈП „Комуналец“ Струмица. 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1728/1 се именуваат :  
 3. Денис Мустафов од Струмица предложен/a од политичката партија; 
 4. Саветка Петрова – Атанасова  од Струмица предложен/a од политичката партија.  

 
 Бр. 11- 27/1                                       Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                          Васил Крстев с.р. 

............................ 
 37. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1729  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1729 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  член 4   на избирачкиот одбор избирачко место  број 1729 на 
предлог од политичка партија  -,  се разрешува  Петре Танчев    од Струмица  
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За  член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место  број 1729  на предлог од 
политичка партија   се именува Владимир Димитриев од Струмица 

2.Од функцијата  заменик член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1729 на предлог од политичка партија ,  се разрешува  Драгица Станболиска  од Струмица.  

За  заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1729  на 
предлог од политичка партија  се именува Наташа Василевска Трајчевска   од Струмица.  

3. Од функцијата  заменик член 4   на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1729 на предлог од политичка партија   се разрешува  Владимир Димитриев   од Струмица. 

За  заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1729  на 
предлог од политичка партија   се именува Петар Танчев   од Струмица.  

 
 Бр. 11- 28/1                         Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                    Претседател, 
             С т р у м и ц а                    Васил Крстев  с.р. 

...................................... 
 38. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 

 
Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 
избирачко место број 1730  

 
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1730 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1730 се разрешува  Асен Соколов од Струмица - пензионер. 

.За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730 се 
избира Мирослав Јованов, вработен/a во ООУ „Сандо Масев“ Струмица. 

2. Од функцијата член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730, на 
предлог од политичката партија, се разрешува Александар Маџаров од Струмица.  

За член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730, на предлог од 
политичката партија се именува Никола Орцев. 

3. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1730, на предлог од политичката партија, се разрешува Благица Устапетрова.  

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730, на 
предлог од политичката партија, се именува Роберт Атанасов. 

4. Од функцијата заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1730, на предлог од политичката партија , се разрешува Кирил Поп Трајков.  

За заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730, на 
предлог од политичката партија се именува Здравко Чалшев. 

 
 

 Бр. 11 – 29/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                            Претседател, 
             С т р у м и ц а                                         Васил Крстев с.р. 

................................. 
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 39. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1730/1  

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1730/1. 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730/1 се избира 
Наташа Цонева Лазаревска, вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Струмица. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730/1 се 
избира Верица Цветкова, вработен/a во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица. 

За членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730/1 се избираат: 
1.Катерина Тасева вработен/а во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 

 2. Георги Панделиев вработен/а во Министерство за образование и наука. 
За членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730/1 се именуваат: 
3.Зоран Ашкапов -  предложен/а од политичката партија  

 4. Софче Поповска предложен/а од политичката партија. 
За заменици - членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730/1 се 

избираат: 
1.Миле Митровски вработен/а во ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 

 2. Васко Стојанов вработен/а во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 
За заменици - членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1730/1 се 

именуваат: 
3.Благој Митров предложен/а од политичката партија . 

 4. Кире Митев предложен/а од политичката партија . 
 

 Бр. 11 – 30/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

...................................... 
 40. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1731  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1731 се разрешува  Ташмиран Мемедова  од Струмица  

За заменик – член  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731 се избира 
Марика Грозданова , вработен/a во ОМУ „Боро Џони“ Струмица. 

2. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1731, на предлог од политичката партија , се разрешува Октај Амедов.  

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731, на предлог 
од политичката партија , се именува Сузана Лазарева. 
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3. Од функцијата заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1731, на предлог од политичката партија  се разрешува Курт Нааби.  

За заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731, на 
предлог од политичката партија  се именува Ѓорге Јанев. 

 
    Бр. 11 – 31/1                Општинска изборна комисија Струмица 
   22.02.2014 год.                     Претседател, 
               С т р у м и ц а                                  Васил Крстев с.р. 

..................................... 
 41. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731/1  

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1731/1. 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1 се избира 
Елица Крстева, вработен/а во СОУ „Димитар Влахов“ Струмица. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1 се 
избира Благој Милановиќ, вработен/a во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица. 

За членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1 се избираат: 
1.Панде Гунчев вработен/а во ЈП „Македонски шуми“ Струмица. 
За членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1 се именуваат: 
3. Васе Јаков предложен/а од политичката партија . 

 4. Раин Алиев предложен/а од политичката партија . 
За заменици - членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1 се 

избираат: 
1.Мики Бонев вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Муртино 

 2. Милан Георгиевски вработен/а во ДУ „Гоце Делчев“ Штип. 
За заменици - членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1 се 

именуваат: 
3.Нијази Асанов предложен/а од политичката партија . 

 4. Демир Мистафов предложен/а од политичката партија . 
 

 Бр. 11 – 32/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                 Претседател, 
             С т р у м и ц а                                           Васил Крстев с.р. 

................................... 
 42. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1732  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1732 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 
 1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1732, 
се разрешува Соња Челебиева вработен/а во ООУ „Сандо Масев“ Струмица. 
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 За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1732, се избира 
Јасминка Поркоевиќ Миленкови вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Струмица. 

2. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1732, се разрешува Александар Трендов вработен/а во СОУ „Никола Карев“ 
Струмица.  

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1732, се 
избира Ѓорѓи Стојанов вработен/а во Општина Струмица. 

3. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1732, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Ристо Арсов.  

За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1732, на предлог од 
политичката партија , се именува Марија Петковска. 

4. Од функцијата член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1732, на 
предлог од политичката партија, се разрешува Аспарух Стојанов.  

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1732, на предлог од 
политичката партија, се именува Кирил Бјадов. 

5. Од функцијата заменик член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1732, на предлог од политичката партија , се разрешува Маре Георгиева.  

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1732, на 
предлог од политичката партија , се именува Зоран Петков. 

 
 Бр. 11 – 33/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                     Претседател, 
             С т р у м и ц а                                               Васил Крстев с.р. 

………………… 
 43. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1733  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1733 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1733, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Вера Протогерова.  

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1733, на предлог од 
политичката партија , се именува Атанас Вучков. 

2. Од функцијата заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1733, на предлог од политичката партија , се разрешува Сашко Ристов.  

За заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1733, на 
предлог од политичката партија , се именува Ристо Матков. 

 
 Бр. 11 – 34/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

…………………… 
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 44. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1734  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1734 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 
 1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1734, 
се разрешува Силвана Абрашева вработен/а во ООУ „Сандо Масев“ Струмица. 
 За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1734, се избира 
Андријана Ковачева вработен/а во ООУ „Даме Груев“ Куклиш. 

2. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1734, се разрешува Драгана Андонова вработен/а во ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица.  

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1734, се 
избира Спасунка Брдарова вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Струмица. 

3. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1734, се 
разрешува Нада Илиевска вработен/а во ООУ „Видое Подгорец“ Струмица.  

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1734, се избира Вера 
Тодорова вработена/а во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 

4. Од функцијата член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1734, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Петре Ристов.  

За член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1734, на предлог од 
политичката партија , се именува Жарко Ристов. 

5. Од функцијата заменик член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1734, на предлог од политичката партија , се разрешува Миле Пецев.  

За заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1734, на 
предлог од политичката партија , се именува Македонка Орцева. 

6. Од функцијата заменик член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1734, на предлог од политичката партија, се разрешува Иван Јовев.  

За заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1734, на предлог 
од политичката партија , се именува Петре Ристов. 

 
 

 Бр. 11 – 35/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                             Претседател, 
            С т р у м и ц а                                         Васил Крстев с.р. 

.................................. 
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 35. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1735  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1735, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1735, се разрешува Митко Митев вработен/а во ОУ „Гоце Делчев“ – с.Василево.  

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1735, се 
избира  Костадинка Јанкова . вработен/а во ОУ „Гоце Делчев“ – с.Василево.  

2. Од функцијата член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1735, се 
разрешува Васил Милев , предложен од политичката партија . 

 
За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1735, се именува Гина 

Туфекчиева, предложен/а од политичката партија . 
3. Од функцијата заменик член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 

1735, на предлог од политичката партија  се разрешува Софче Јанкова.  
За заменик  член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1735, на предлог 

од политичката партија , се именува Киро Кончалиев. 
4. Од функцијата заменик член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 

1735, на предлог од политичката партија , ВМРО - ДПМНЕ се разрешува Васе Узунов. 
За заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1735, на 

предлог од политичката партија, се именува Васил Милев. 
 
 

 Бр. 11 – 36/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                Претседател, 
             С т р у м и ц а                                            Васил Крстев с.р. 

........................ 
 46. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1736  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1736, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1736, на предлог од политичката партија,  се разрешува Македонка Фиданова. 
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За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1736, на 
предлог од политичката партија,  се именува Миле Варизелев. 

2. Од функцијата заменик член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1736, на предлог од политичката партија ,  се разрешува Наке Делев. 

За заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1736, на 
предлог од политичката партија, се именува Александар Танев. 

 
 

 Бр. 11 – 37/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
            С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

.............................. 
 47. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1737  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1737, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1737, се разрешува Славчо Василев,  вработен/а во ООУ „Видое Подгорец“ Струмица.  

За заменик-член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1737, се избира 
Костадинка Чибулева  вработена/а во ДГУ „Гоце Делчев“ Штип. 

2. Од функцијата заменик член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1737, на предлог од политичката партија , се разрешува Александар Трендов.. 

За заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1737, на предлог 
од политичката партија, се именува Јуле Трендова. 

 
 Бр. 11 – 38/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

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

 
 48. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1738  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1738, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1738, се 
разрешува Миле Новаков , предложен од политичката партија, .  

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1738, се именува Душко 
Стоилков , предложен од политичката партија . 

2. Од функцијата заменик член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1738, на предлог од политичката партија ,  се разрешува Ванчо Колевски. 

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1738, на предлог 
од политичката партија,  се именува Маре Меркова. 

 
 Бр. 11 – 39/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                            Претседател, 
             С т р у м и ц а                                        Васил Крстев с.р. 

.................................. 
 49. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 

 
Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 
избирачко место број 1739  

 
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1739, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1739, се 
разрешува Дивна Попова , предложен/a од политичката партија .  

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1739, се именува Лидија 
Трајкова , предложен/а  од политичката партија. 

2. Од функцијата заменик член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1739, на предлог од политичката партија , се разрешува Магда Цветкова 

За заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1739, на 
предлог од политичката партија, се именува  Афродита Покрајчева. 

 
  Бр. 11 – 40/1                  Општинска изборна комисија Струмица 
  22.02.2014 год.                        Претседател, 
              С т р у м и ц а                                                 Васил Крстев с.р. 

........................ 
 50. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1740  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1740, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  член  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1740 се 
разрешува  Јанко Бозов   од Струмица  

За член  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1740 се избира Весна 
Мастева  , вработен/a во Агенцијата за храна и ветеринарство - Струмица. 

2. Од функцијата член3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1740, се 
разрешува Гонца Бозова , предложен од политичката партија .  

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1740, се именува Јанко 
Бозов, предложен/а од политичката партија  

3. Од функцијата заменик – член  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1740 се разрешува  Валентина Семенкова   од Струмица  

За заменик – член  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1740 се избира 
Совка Митрова, вработен/a во ООУ „Кирил и Методиј“ Иловица . 

4. Од функцијата заменик член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1740, на предлог од политичката партија , се разрешува Весна Митева 

За заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1740, на 
предлог од политичката партија,  се именува  Јулија Божијанова. 

 
 Бр. 11 – 41/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                 Претседател, 
             С т р у м и ц а                                             Васил Крстев с.р. 

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

 51. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1741  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1741, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1741, на предлог од политичката партија , се разрешува Фреди Бозов. 

За заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1741, на 
предлог од политичката партија,  се именува  Томислав Јованов. 

 
 Бр. 11 – 42/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                               Претседател, 
            С т р у м и ц а                                          Васил Крстев с.р. 
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 52. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 

 
Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 
избирачко место број 1742  

 
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1742, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1742, на предлог од политичката партија , се разрешува Весна Стојкова. 

 
За заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1742, на 

предлог од политичката партија,   се именува  Ана Марија Јованова. 
 

 Бр. 11 – 43/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                          Васил Крстев с.р. 

........................... 
 53. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1744  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1744 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1744, се разрешува Томе Јованов , поради пензионирање. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1744, се 
избира Горан Боневски  вработен во МЗШВ. 

2. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1744,  се 
разрешува Ванчо Мишев, поради пензионирање..  

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1744,  се избира Митко 
Падешки, вработен во ПОУ Климент Охридски, с.Ново Село. 

 
 

 Бр. 11 – 44/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

......................................... 
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 54. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

 
Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 
избирачко место број 1745  

  
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1745 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1745, се разрешува Стамен Јованов, вработен во ОУ Гоце Делчев Босилово.  

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1745, се 
избира Борка Дончева, вработена во СОУ Јане Сандански. 

 
 

 Бр. 11 – 45/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
           С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

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

 
 55. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1746  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1746, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1746, се разрешува Анкица Чавдарова , вработен во ОУ  Сандо Масев Струмица .  

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, се 
избира  Веселинка Трајковска, вработена во СОУ Никола Карев - Струмица. 

2. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746,  се 
разрешува  Веселинка Трајковска, вработена во СОУ Никола Карев - Струмица. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746,  се избира Анкица 
Чавдарова , вработен/а  во ОУ  Сандо Масев Струмица.  

3. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, се 
разрешува Ристо Бонев , предложен од политичката партија СДСМ .  

За член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, се именува Драги 
Чавдаров, предложен од политичката партија . 
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4. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, се 
разрешува Љопче Василева  , предложен/а  од политичката партија .  

За член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, се именува Ристо 
Партинов, предложен од политичката партија . 

5. Од функцијата заменик член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1746, на предлог од политичката партија , се разрешува Драган Гонев 

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, на предлог 
од политичката партија,  се именува  Миле Милановиќ. 

 
 Бр. 11 – 46/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                 Претседател, 
             С т р у м и ц а                                            Васил Крстев с.р. 
 

...................................... 
 56. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1747  
 
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1747, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1747, 
се разрешува Јован Милев, поради пензионирање..  

За  претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1747, се избира 
Васко Андонов , вработен/а во ОУ „Кирил и Методиј“, с.Иловица.  

2. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1747, се 
разрешува Мирчо Ташев , предложен од политичката партија. 

За член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1747, се именува Весна 
Гошева, предложен од политичката партија. 

3. Од функцијата заменик член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1747, на предлог од политичката партија , се разрешува Весна Гошева.  

За заменик член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1747, на предлог 
од политичката партија , се именува Даница Палазова. 

 
 
 

 Бр. 11 – 47/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
            С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 

..................................... 
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 57. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1748  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1748, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1748, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Елисавета Гогова од Струмица.  

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1748, на предлог од 
политичката партија  се именува Снежана Узунова. 

2. Од функцијата заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1748, на предлог од политичката партија , се разрешува Снежана Узунова од Струмица.  

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1748, на предлог 
од политичката партија  се именува Трајче Ристов. 

 
  Бр. 11 – 48/1                Општинска изборна комисија Струмица 
  22.02.2014 год.                    Претседател, 
              С т р у м и ц а                                           Васил Крстев с.р. 

................................ 
 58. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1750  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1750, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1750, на предлог од политичката партија , се разрешува Драги Маџаров. 

За заменик  член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1750, на предлог 
од политичката партија  се именува Митко Ахтаров. 

 
 Бр. 11 - 49/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                         Васил Крстев с.р. 

................................... 
 
 59. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
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година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1753  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1753, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1753, на предлог од политичката партија , се разрешува Виолета Калапоцева. 

За заменик член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1753, на предлог 
од политичката партија  се именува Ристо Стојанов. 

 
  Бр. 11 – 50/1                Општинска изборна комисија Струмица 
  22.02.2014 год.                  Претседател, 
              С т р у м и ц а                                          Васил Крстев с.р. 

............................ 
 60. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1755  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1755, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1755, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Петре Трајанов. 

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1755, на предлог од 
политичката партија , се именува Дончо Митров. 

2. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1755, се разрешува Ката Митрова врботен/а во ЈЗУ Општа болница. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1755, се избира 
Ремзи Мутов вработен/а во ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 

3. Од функцијата заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1755, на предлог од политичката партија , се разрешува Ката Митрова. 

За заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1755, на 
предлог од политичката партија,  се именува Соња Јанева. 

 
 Бр. 11 – 51/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

................................. 
 61. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
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година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1756  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1756, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1756, се 
разрешува Селами Шавлев вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1756, се избира Тања 
Танчева вработен/а во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 

2. Од функцијата заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1756, на предлог од политичката партија,  се разрешува Тасим Јусеинов. 

За заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1756, на 
предлог од политичката партија  се именува Живко Ангелов. 

 
 Бр. 11 – 52/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
            С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 

.............................. 
 62. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1757  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1757, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1757, се разрешува Неби Еминов вработен/а во ЈП „Македонија пат“. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1757, се избира 
Томе Костов вработен/а во ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 

2. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1757, на предлог од политичката партија , се разрешува Атиџа Мемедова. 

За заменик – член3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1757, на 
предлог од политичката партија, се именува Фазли Демиров. 

 
 Бр. 11 – 53/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                Претседател, 
             С т р у м и ц а                                            Васил Крстев с.р. 

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

 63. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 



22.02.2014 год.          бр. 2            Службен гласник на општина Струмица                стр. 
 

 

29

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1758  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1758, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1758, се 
разрешува Славчо Лапевски вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Муртино. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1758, се избира Александар 
Чеботарев вработен/а во Општина Струмица 

2. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1758, се 
разрешува Стојан Котев вработен/а во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1758, се избира Благој 
Ѓеоргиев  вработен/а во Општина Струмица. 

3. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1758, на 
предлог од политичката партија, се разрешува Лора Петрова. 

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1758, на предлог од 
политичката партија  се именува Ленче Стојкова. 

4. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1758, на предлог од политичката партија, се разрешува Елица Тајкова. 

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1758, на 
предлог од политичката партија се именува Горан Методиев. 

5. Од функцијата заменик – член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1758, на предлог од политичката партија , се разрешува Ванчо Јанковски. 

За заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1758, на предлог 
од политичката партија , се именува Ѓурѓа Ѓорѓиева. 

 
 Бр. 11 – 54/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                        Васил Крстев с.р. 

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

 64. 
 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1759  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1759, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1759, се 
разрешува Мите Спасов вработен/а во ООУ „Видое Подгорец“ Струмица. 
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За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1759, се избира Томе 
Стојков,  вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Струмица. 

2. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1759, на 
предлог од политичката партија, , се разрешува Слободанка Димитриева. 

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1759, на предлог од 
политичката партија  се именува Горѓе Димитријев. 

3. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1759, на предлог од политичката партија СДСМ, се разрешува Митко Бујуклиев. 

 
За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1759, на предлог 

од политичката партија СДСМ, се именува Љамо Бујуклиев. 
 

 Бр. 11 – 55/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                           Васил Крстев с.р. 

.................................... 
 65. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1760  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1760, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1760, се 
разрешува Бранко Митров вработен/а во ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1760, се избира Мирјана 
Перунковска вработен/а во ООУ „Сандо Масев“ Струмица. 

 
 Бр. 11 – 56/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                 Претседател, 
             С т р у м и ц а                                            Васил Крстев с.р. 

........................... 
 66. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1761  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1761, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 
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1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1761,  
се разрешува Ѓорги Грамбозов, вработен во Струмичко поле. 
             За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1761,  се избира 
Зорица Витанова,вработена во СОУ Јане Сандански. 

2. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1761,  се разрешува Даница Грклјанова ,вработена во .ОУ Гоце Делчев, Вељуса 

За заменик-претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1761, се 
избира Марија Мраовиќ, вработена во СОУ Јане Сандански. 

3. Од функцијата  член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1761, на 
предлог од политичката партија,  се разрешува Панде Василев. 

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1761, на предлог од 
политичката партија, се именува Маријан Михајлов. 

4. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1761, се разрешува Томе Јанев врботен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 

За заменик-член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1761, се избира 
Даница Грклјанова вработан/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 

5. Од функцијата заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1761, на предлог од политичката партија, се разрешува Сузана Филева. 

За заменик-член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1761, на предлог 
од политичката партија се именува Убавка Занева. 

6. Од функцијата заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1761, на предлог од политичката партија, се разрешува Тимче Ингилизов. 

За заменик-член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1761, на предлог 
од политичката партија ВМРО се именува Блажо Манчев. 

 
 Бр. 11 – 57/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 

.................................. 
 67. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1762  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1762, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1762, на предлог од политичката партија, се разрешува Ружа Михова. 

За заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1762, на 
предлог од политичката партија, се именува Златко Станков. 

 
 Бр. 11 – 58/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
            С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

.................................... 
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 68. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1763  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1763, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, се 
разрешува Нурија Пандевска врботен/а во ООУ „Сандо Масев“ Струмица. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, се избира Снежана 
Шопова вработен/а во ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица. 

2. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, на 
предлог на политичката партија , се разрешува Ило Танев. 

За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, на предлог на 
политичката партија , се именува Славе Стојанов. 

3. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Борчо Митев. 

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, на предлог од 
политичката партија  се именува Томчо Митев. 

4. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1763, се разрешува Ѓорѓе Ангов вработен/а во ЈУ Социјални работи. 

За заменик-член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, се избира 
Томе Паљошковски вработен/а во ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 

5. Од функцијата заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1763, на предлог на политичката партија, се разрешува Томчо Митев. 

За заменик-член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, на предлог 
на политичката партија, се именува Сузана Стоилкова. 

 
 Бр. 11 – 59/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 
 69. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1763/1  

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1763/1. 
 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1 се избира 
Љупчо Бучевски, вработен/а во СОУ „Димитар Влахов“ Струмица. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1 се 
избира Весна Митева, вработен/a во ООУ „Герас Цунев“ Просениково. 

За членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1 се избираат: 
1.Марјан Наков вработен/а во СОУ „Димитар Влахов“ Струмица. 
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 2. Цона Бозова вработен/а во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица. 
За членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1 се именуваат: 
3.Алекса Ристов предложен/а од политичката партија. 

 4. Роберт Митев предложен/а од политичката партија . 
За заменици - членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1 се 

избираат: 
1.Елисавета Јајналиева вработен/а во Центар за социјални работи Струмица. 
За заменици - членови на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1 се 

именуваат: 
3.  Гоце Ѓеоргиев предложен/а од политичката партија. 

 4. Трајчо Тодоров предложен/а од политичката партија. 
 

  Бр. 11 – 60/1                Општинска изборна комисија Струмица 
  22.02.2014 год.                                         Претседател, 
              С т р у м и ц а                                        Васил Крстев с.р. 

................................................ 
  7700..  
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1764  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1764, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1764, се 
разрешува Атанас Ширков вработен/а во Водостопанство Струмичко поле 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1764, се избира Живка 
Сапунџиева вработен/а во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица. 

2. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1764, на 
предлог од политичката партија,  се разрешува Алекса Донев. 

За член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1764, на предлог од 
политичката партија, се именува Лазо Котев. 

3. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1764, се разрешува Ронче Илиева вработен/а во ЈЗУ Општа Болница. 

За заменик-член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1764, се избира 
Зорка Стојчева вработен/а во ПОУ „Климент Охридски“ Ново Село. 

 
  Бр. 11 – 61/1                Општинска изборна комисија Струмица 
  22.02.2014 год.                                            Претседател, 
              С т р у м и ц а                                           Васил Крстев с.р. 

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

 71. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1765  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1765, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1765, се разрешува Зора Ѓорѓиева вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Василево. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1765, се 
избира Васка Данилова вработен/а во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица. 

2. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1765, на предлог од политичката партија, се разрешува Миле Костов. 

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1765, на предлог 
од политичката партија, се именува Горан Јанев. 

 
 Бр. 11 – 62/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                            Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

............................................ 
 72. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1766  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1766, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата  претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, 
се разрешува Миле Новоселски вработен/а во ООУ „Герас Цунев“ Просениково. 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, се избира 
Душко Цониковски вработен/а во ООУ „св. Кирил и Методиј“ Иловица, Босилово. 

2. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, на 
предлог од политичката партија, се разрешува Марија Колева. 

За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, на предлог од 
политичката партија, се именува Весна Пешевска. 

3. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1766, се разрешува Душко Цониковски вработен/а во ООУ „св. Кирил и Методиј“ Иловица, 
Босилово. 

За заменик-член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, се избира 
Лидија Тимова вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Василево. 

4. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1766, се разрешува Васка Данилова вработен/а во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица. 

За заменик-член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, се избира 
Зора Ѓорѓиева вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Василево. 

5. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1766, на предлог од политичката партија, се разрешува Орце Постолов. 
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За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, на предлог 
од политичката партија, се именува Билјана Митева. 

6. Од функцијата заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1766, на предлог од политичката партија, се разрешува Наце Димитров. 

За заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, на 
предлог од политичката партија , се именува Ангелина Томова. 

 
 Бр. 11 – 63/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

........................................... 
 73. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1767  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1767, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1767, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Игор Стојанов. 

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1767, на предлог од 
политичката партија , се именува Зоран Митев. 

2. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1767, се разрешува Ѓоко Стојков вработен/а во Водостопанство Струмичко поле 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1767, се избира 
Софче Јанева вработен/а во Општина Струмица. 

3. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1767, се разрешува Блажо Костов вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Струмица 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1767, се избира 
Билјана Танушева вработен/а во СОУ „ Димитар Влахов“ Струмица. 

4. Од функцијата заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1767, на предлог од политичката партија, се разрешува Тони Трајков. 

За заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1767, на 
предлог од политичката партија, се именува Сања Стојанова. 

 
 

 Бр. 11-64/1                       Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                           Претседател, 
             С т р у м и ц а                                        Васил Крстев с.р. 

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

 74.  
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
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година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1768  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1768, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1768, се разрешува Стојанка Галева вработен/а во ООУ „Сандо Масев“ Струмица. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1768, се 
избира Весна Поцкова вработен/а во Фонд за здравствено осигурување на РМ. 

2. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1768, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Фросина Атанасова. 

За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1768, на предлог од 
политичката партија , се именува Бранко Јованов. 

3. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1768, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Кољо Ицев. 

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1768, на предлог од 
политичката партија, се именува Зоки Василев. 

4. Од функцијата заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1768, на предлог од политичката партија , се разрешува Васе Вучков. 

За заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1768, на 
предлог од политичката партија, се именува Мирчо Гошев. 

 
 

 Бр. 11 - 65/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

.................................. 
  
 75. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1769  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1769, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1769, на 
предлог од политичката партија, се разрешува Ратко Митев. 

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1769, на предлог од 
политичката партија , се именува Спасо Терзиев. 
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2. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1769, се разрешува Александар Атанасов вработен/а во Фонд за здравствено осигурување 
на РМ 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1769, се избира 
Алексндра Ангелова вработен/а во ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 

3. Од функцијата заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1769, на предлог од политичката партијаЕ, се разрешува Спасо Терзиев. 

 
За заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1769, на 

предлог од политичката партија , се именува Ратчо Митев. 
 

 Бр. 11 – 66/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
            С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

......................................... 
 76. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1770  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1770, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1770, се разрешува Антонио Атанасов вработен/а во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1770, се 
избира Марија Велковска вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Муртино. 

2. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1770, се 
разрешува Митко Колев вработен/а во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1770, се избира Ицо 
Караманов вработен/а во ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 

 
 

 Бр. 11-67/1                              Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                         Васил Крстев с.р. 

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

 77. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1772  
 
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1772, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1772, се разрешува Љубица Каменчева вработен/а во ООУ „Видое Подгорец“ 
Струмица. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, се 
именува Никола Асарџиев ООУ „Маршал Тито“ Муртино. 

2. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Мите Митев. 

За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, на предлог од 
политичката партија , се именува Славица Иванова. 

3. Од функцијата заменик - член  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1772, се разрешува Стојан Божинов вработен/а во ООУ „Герас Цунев“ Просениково. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, се избира 
Блага Вета вработен/а во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица. 

4. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1772, на предлог од политичката партија , се разрешува Игор Дончев. 

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, на 
предлог од политичката партија, се именува Сања Митева. 

 
 

  Бр. 11 – 68/1                Општинска изборна комисија Струмица 
  22.02.2014 год.                 Претседател, 
              С т р у м и ц а                                         Васил Крстев с.р. 

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

 
 78. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1773  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1773, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1773, 
се разрешува Васе Цветков вработен/а во ООУ „Герас Цунев“ Просениково. 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1773, се избира 
Костадин Виранов ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 

2. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1773, се 
разрешува Драги Стојанов вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Струмица. 
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За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1773, се избира Бранко 
Попов вработен/а во ООУ „Сандо Масев“ Струмица. 

 
 Бр. 11 – 69/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

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

 79. 
 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

 
Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 
избирачко место број 1793  

 
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1793, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1793, се разрешува Татјана Кечева вработен/а во ЈЗУ Општа Болница. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1793, се 
избира Божана Лазарова вработен/а во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 

2. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1793, се разрешува Каранфила Пандева вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Муртино 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1793, се избира 
Катица Чонева вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Струмица. 

3. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1793, се разрешува Панде Пецев вработен/а во ЈУЗ за заштита и рехабилитација Бања 
Банско 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1793, се избира 
Никица Пантазиева вработен/а во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица. 

 
 

   Бр. 11 – 70/1                                        Општинска изборна комисија Струмица 
   22.02.2014 год.                                                       Претседател, 
              С т р у м и ц а                                                        Васил Крстев с.р. 

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

 
 80. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1827  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1827, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Драги Гциев. 

За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, на предлог од 
политичката партија, се именува Зоран Василевски. 

2. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1827, се разрешува Роска Јанева вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Струмица. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, се избира 
Евица Трајанова вработен/а во Агенција за катастар на недвижности. 

3. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1827, се разрешува Атанас Витановски вработен/а во ЈПСШ „Македонски шуми“. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, се избира 
Тони Михајлов вработен/а во ОМУ „Боро Џони“ Струмица. 

4. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1827, на предлог од политичката партија , се разрешува Бранко Атанасов. 

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, на 
предлог од политичката партија, се именува Арсенчо Арламов. 

 
 

 Бр. 11 – 71/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                                     Претседател, 
             С т р у м и ц а                                          Васил Крстев с.р. 

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

 81. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1828  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1828, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1828, се разрешува Васе Клисаров вработен/а во Управа за водење на матични книги. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1828, се 
избира Костадинка Шарламанова вработен/а во Општина Струмица. 

2. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1828, се 
разрешува Снежана Клисарова вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1828, се избира Ленче 
Василева вработен/а во ООУ „Св. Кирил и Методиј“  Иловица. 
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3. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1828, на 
предлог од политичката партија, се разрешува Алекса Милушев. 

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1828, на предлог од 
политичката партија , се именува Ване Милушев. 

4. Од функцијата заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1828, на предлог од политичката партија , се разрешува Зунка Николова. 

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1828, на 
предлог од политичката партија , се именува Слоботка Милушева. 

 
 

 Бр. 11 - 72/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                              Претседател, 
            С т р у м и ц а                                           Васил Крстев с.р. 

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

 82. 
 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1829  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1829, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1829, се разрешува Златко Попов вработен/а во ООУ „Даме Груев“ Куклиш. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1829, се 
изира Лилјана Поцковска вработен/а во ООУ „Видое Подгорец“ Колешино. 

 
 

 Бр. 11 – 73/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                 Претседател, 
            С т р у м и ц а                                           Васил Крстев с.р. 

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

  
 
 83. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
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Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1830  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1830, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1830, 
се разрешува Коце Атанасов вработен/а во ЈП Македонски шуми.. 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1830, се изира 
Борис Иванов вработен/а во ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица. 

2. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1830, на 
предлог од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ, се разрешува Кире Горенов. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1830, на предлог од 
политичката партија ВМРО - ДПМНЕ, се именува Ванчо Гогов. 

3. Од функцијата заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1830, на предлог од политичката партија , се разрешува Атанас Гогов. 

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1830, на 
предлог од политичката партија, се именува Стојчо Куков. 

4. Од функцијата заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1830, на предлог од политичката партија , се разрешува Мане Глигоров. 

За заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1830, на предлог 
од политичката партија, се именува Марјанчо Глигоров. 

 
 

 Бр. 11 – 74/1                                                   Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                                                  Претседател, 
             С т р у м и ц а                                                                  Васил Крстев с.р. 

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

 84. 
  Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1831  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1831, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1831, се разрешува Вана Тимчева вработен/а во ООУ „Даме Груев“ Куклиш. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1831, се 
избира Зорица Стојанов вработен/а во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 

2. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1831, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Оливер Гогов. 

За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1831, на предлог од 
политичката партија , се именува Никола Стојков. 
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3. Од функцијата член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1831, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Јанко Чирков. 

За член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1831, на предлог од 
политичката партија , се именува Живка Џевалекова. 

 
 
 Бр. 11 – 75/1                     Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                               Претседател, 
             С т р у м и ц а                                            Васил Крстев с.р. 

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

 85. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1832  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1832, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1832, се разрешува Митко Карачанаков вработен/а во ООУ „Видое подгорец“. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1832, се 
избира Снежана Калева вработен/а во ООУ „Сандо Масев“ Струмица. 

2. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1832, на 
предлог од политичката партија, се разрешува Сашко Ташков. 

За член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1832, на предлог од 
политичката партија , се именува Атанас Гогов. 

3. Од функцијата заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1832, на предлог од политичката партија , се разрешува Ратко Чонев. 

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1832, на 
предлог од политичката партија , се именува Оливер Гогов. 

4. Од функцијата заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1832, на предлог од политичката партија, се разрешува Ванчо Пиличев. 

За заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1832, на 
предлог од политичката партија, се именува Ацо Гугицев. 

 
 

 Бр. 11- 76 /1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                            Претседател, 
            С т р у м и ц а                                       Васил Крстев  с.р. 

............................ 
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 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1833  
 
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1833, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1833, 
се разрешува Мехмет Чичек вработен/а во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Иловица. 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1833, се избира 
Здравко Костадинов вработен/а во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 

2. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1833, на 
предлог од политичката партија, се разрешува Евица Илиева. 

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1833, на предлог од 
политичката партија , се именува Ристе Чурлинов. 

 
 

 Бр. 11-77/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                  Претседател, 
            С т р у м и ц а                               Васил Крстев с.р. 

........................... 
 
 87. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 

 
Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 
избирачко место број 1834  

 
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1834, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834, 
се разрешува Ривает Усеинов вработен/а во ООУ „Даме Груев“ Куклиш. 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834, се избира 
Петар Захов вработен/а во ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица. 

2. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1834, се разрешува Анче Партенова вработен/а во Општина Струмица. 
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За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834, се 
избира Зорица Паликарова вработен/а во СОУ „Димитар Влахов“ Струмица. 

3. Од функцијата член  4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Ристе Карајанов. 

За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834, на предлог од 
политичката партија, се именува Мане Глигоров. 

 
 

 Бр. 11-78/1                          Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                           Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

........................................ 
 88. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1835  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1835, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, 
се разрешува Жаклина Ристова вработен/а во ООУ „Даме Груев“ Куклиш. 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, се избира 
Стојанчо Христов вработен/а во ЈП Македонски шуми. 

2. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, се 
разрешува Светлана Костадинова вработен/а во ЈП Македонски шуми. 

 
За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, се избира Лилјана 

Каленикова вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Струмица. 
3. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, на 

предлог од политичката партија, се разрешува Госпавка Тасева. 
За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, на предлог од 

политичката партија , се именува Тони Ристов. 
4. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, на 

предлог од политичката партија, се разрешува Драги Василев. 
За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, на предлог од 

политичката партија, се именува Ристо Костадинов. 
 
 

 Бр. 11 –79/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                                 Претседател, 
             С т р у м и ц а                                              Васил Крстев с.р. 

........................................ 
 89. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
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година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1836  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1836, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1836, се разрешува Атанас Гошев вработен/а во ЈП Македонски шуми. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1836, се 
избира Петруш Џорлев вработен/а во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 

2. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1836, се 
разрешува Снежана Гошева вработен/а во ООУ „Даме Груев“ Куклиш. 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1836, се избира Билјана 
Мишева Ѓуришиќ вработен/а во СОУ „Димитар Влахов“ Струмица. 

3. Од функцијата заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1836, на предлог од политичката партија, се разрешува Ванчо Стоименовски. 

За заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1836, на предлог 
од политичката партија, се именува Горан Ристов. 

 
 

  Бр. 11 – 80/1                Општинска изборна комисија Струмица 
  22.02.2014 год.                       Претседател, 
              С т р у м и ц а                                               Васил Крстев с.р. 

..................................... 
 
  
 90. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1837  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1837, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, 
се разрешува Риза Амедов вработен/а во ЈП Македонски шуми. 

За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, се избира 
Јулија Ников вработен/а во ООУ „Герас Цунев“ Просениково. 

2. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1837, се разрешува Шехерезада Демирова вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ 
Муртино. 
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За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, се 
избира Алма Хасанова вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Василево. 

3. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, се 
разрешува Васил Караколев вработен/а во ЈП Македонски шуми 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, се избира Камбер 
Идушев вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Муртино. 

4. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Илија Ѓоргиев. 

За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, на предлог од 
политичката партија, се именува Ангел Митров. 

5. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1837, се разрешува Борчо Бушев вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Муртино. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, се избира 
Риза Амедов вработен/а во ЈП Македонски шуми. 

6. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1837, се разрешува Исуф Ељмазов вработен/а во ЈП Македонски шуми. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, се избира 
Шехерезада Демирова вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Муртино. 

7. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1837, на предлог од политичката партија , се разрешува Тамер Идризов. 

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, на 
предлог од политичката партија, се именува Ѓорги Урдовски. 

8. Од функцијата заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1837, на предлог од политичката партија, се разрешува Сафет Зејнелов. 

За заменик - член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837, на 
предлог од политичката партија, се именува Петре Барбутов.. 

 
 Бр. 11- 81/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                           Васил Крстев с.р. 

........................................... 
 
 91. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1838  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1838, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1838, се 
разрешува Ристо Стојковски вработен/а во ЈП Македонски шуми 

За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1838, се избира Стојан 
Мицевски вработен/а во ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 

2. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1838, на 
предлог од политичката партија, се разрешува Ангел Митрев. 
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За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1838, на предлог од 
политичката партија, се именува Илија Ѓорѓиев. 

3. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1838, се разрешува Зајнепа Халимова вработен/а во ЈУЗ за заштита и рехабилитација 
Бања Банско. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1838, се избира 
Ване Карамитров вработен/а во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 

4. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1838, на предлог од политичката партија, се разрешува Усеин Халимов. 

За заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1838, на 
предлог од политичката партија, се именува Ѓокан Реџепов. 

 
 Бр. 82 – 11/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                        Васил Крстев с.р. 

............................. 
 92. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1839  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1839, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1839, 
се разрешува Бошко Стојанов вработен/а во ДУ „Гоце Делчев“ Штип. 

 
За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1839, се избира 

Тена Зафирова вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Струмица. 
2. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 

број 1839, се разрешува Ивчо Василев вработен/а во ООУ „Маршал Тито“ Муртино. 
За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1839, се 

избира Ирена Годева вработен/а во ООУ „Герас Цунев“ Просениково. 
3. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 

1839, на предлог од политичката партија, се разрешува Мите Глигоров. 
За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1839, на 

предлог од политичката партија, се именува Павле Иванов. 
 
 

 Бр. 11 – 83/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                          Васил Крстев с.р. 

......................................... 
 93. 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
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година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1840  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1840, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1840, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Ристоман Манушев. 

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1840, на предлог од 
политичката партија, се именува Каролина Заева. 

2. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1840, на предлог од политичката партија, се разрешува Сашко Иванов. 

За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1840, на 
предлог од политичката партија, се именува Аце Ѓоргиев.  

3. Од функцијата заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 

1840, на предлог од политичката партија , се разрешува Васе Азманов. 
За заменик – член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1840, на 

предлог од политичката партија, се именува Симчо Василев. 
 

 
 Бр. 11-84/1                     Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                       Претседател, 
             С т р у м и ц а                                    Васил Крстев 

........................................... 
 94. 
 
 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  
Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 22.02.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Сузана Терезиќ Трендова и заменик член -  Евгенија Граматикова, донесе 

Р е ш е н и е  
за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1841  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1841, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13  и 10/13) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1841, на предлог од политичката партија, се разрешува Васил Патаров. 

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1841, на предлог 
од политичката партија , се именува Сања Најданова. 

 
 

 Бр. 11 – 85/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 22.02.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                        Васил Крстев с.р. 
 

___________________________ 
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Решенијата на Општинската изборна комисија – Струмица,   влегуваат во сила со 

денот на донесувањето, а  се објавуваат во „Службен гласник на општина Струмица“,  на 
огласната табла на Општина Струмица и седиштето на ОИК - Струмица. 

 
Копии  од Решенијата  се доставуваат до Државната изборна комисија. 
 
 
 

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

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

                                   Општинска изборна комисија Струмица 
 .                                                  Претседател, 
                                                                                   Васил Крстев с.р. 
 

 


