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 124. 
 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член  1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1713 се разрешува  Снежана Паљошкова  од Струмица. 
  За заменик – член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1713 се избира 
Иванка Аџискерлева од Струмица, вработен/a во Општина Струмица. 
 
 Бр. 09 – 125/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

…………………………………. 
 125. 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1718 се разрешува  Кирил Лазаров од Струмица. 
  За заменик – претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1718 се 
избира Васил Закиров, вработен/a во СОУ „Димитар Влахов“ Струмица. 

 
 Бр. 09 – 126/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                        Васил Крстев с.р. 

.................................... 
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 126. 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1724 се разрешува  Елизабета Вртева од Струмица. 
  За заменик – претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1724 се 
избира Македонка Маџирова, вработен/a во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 

 
 Бр. 09 – 127/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                               Претседател, 
           С т р у м и ц а                                         Васил Крстев с.р. 

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

 127. 
 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 
 

 
Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 
избирачко место број 1727/1  

 
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1727/1 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1727/1 се разрешува  Елена Спасова Узунова од Струмица. 
  За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1727/1 се избира 
Павлинка Стојанова, вработен/a во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 

 
 Бр. 09 – 128/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                        Васил Крстев с.р. 

................................ 
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 128. 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1729 се разрешува Маја Годева од Струмица. 
  За заменик – претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1729 се 
избира Јулија Арабаџиева, вработен/a во ООУ „Сандо Масев“ Струмица. 

 
 Бр. 09 – 129/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                          Претседател, 
              С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 
 

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

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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 
 
 

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

избирачко место број 1731/1  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731/1 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 2 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1 се 
разрешува Марика Гунчева од Струмица. 
  За член 2 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1 се избира Аница 
Калова, вработен/a во ООУ „Маршал Тито“ Муртино. 

2. Од функцијата заменик - член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1731/1 се разрешува Мики Бонев од Струмица. 
  За заменик - член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1 се 
избира Блажо Михајлов, вработен/a во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 

 
 

 Бр. 09 – 130/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                            Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

........................................... 
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 130. 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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  1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1741 се разрешува  Никола Грнчаров  од Струмица. 
 За заменик – член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1741 се избира Елица 
Иванова од Струмица, вработен/a во ООУ „Маршал Тито“ Муртино. 

 
 

 Бр. 09 – 131/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 

................................ 
 
 131. 
 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член  1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1755 се разрешува  Ремзи Мутов  од Струмица. 
  За заменик – член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1755 се избира 
Ванчо Мишевски од Струмица, вработен/a во СОУ „Димитар Влахов“ Струмица. 

 
 

 Бр. 09 – 132/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                          Претседател, 
           С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

...................................... 
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 132. 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член  1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1763 се разрешува  Томе Паљошковски  од Струмица. 
 За заменик – член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763 се избира Миле 
Колев од Струмица, вработен/a во ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица. 

 
 
 

 Бр. 09 – 133/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                               Претседател, 
             С т р у м и ц а                                           Васил Крстев с.р. 

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

 
 133. 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 
 
 

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

место број 1763/1  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1763/1, 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/14) се врши следното дополнување: 

1. За заменик – член 2 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1 се 
избира Мијалчо Ласков од Струмица, вработен/a во Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

 
 Бр. 09 – 134/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

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

 



Стр.                 Службен гласник на општина Струмица        бр. 4              27.03.2014 год. 
 

8 

 134. 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1764 се разрешува Слободанка Михајлова  од с. Водоча. 
 За заменик – претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1764 се избира 
Мирјана Стевкова од Струмица, вработен/a во Агенција за храна и ветеринарство. 

2. Од функцијата заменик - член  2 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1764 се разрешува  Панчо Илиев  од с. Водоча. 
  За заменик – член 2 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1764 се избира 
Љубомир Арнаудов од Струмица, вработен/a во ООУ „Видое Подгорец“ Колешино. 

 
 

   Бр. 09 – 135/1                Општинска изборна комисија Струмица 
   23.03.2014 год.                  Претседател, 
              С т р у м и ц а                               Васил Крстев с.р. 

………………………………… 
 135. 
 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1768 се разрешува  Бранко Јованов  од с. Попчево. 
  За заменик – член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1768 се избира 
Гордана Мучева, вработен/a во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 
 

 
 Бр. 09 – 136/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 

................................. 
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 136. 
 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1831 се 
разрешува  Мите Терзиев  од с. Костурино. 
  За член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1831 се избира Билјана 
Иванова, вработен/a во Општина Струмица. 

 
 Бр. 09 – 137/1                     Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                                      Претседател, 
           С т р у м и ц а                                                Васил Крстев с.р. 

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

 137. 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834 
се разрешува  Петар Захов  од Струмица. 
 За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834 се избира Драгица 
Бојаџиска, вработен/a во Агенција за храна и ветеринарство. 

 
 

 Бр. 09 – 138/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                              Претседател, 
           С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 
 

............................................ 
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 138.  
 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835 
се разрешува  Стојанчо Христов  вработен/а во ЈП Македонски шуми. 
  За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835 се избира Вела 
Перовановиќ, вработен/a во Министерство за економија. 

 
 

 Бр. 09 – 139/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                          Васил Крстев 

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

 139. 
 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 23.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 2 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837 се 
разрешува  Ајше Катарчева од с. Банско  . 
  За член 2 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1837 се избира Анче 
Партенова, вработен/a во Општина Струмица. 

 
 Бр. 09 – 140/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 23.03.2014 год.                          Претседател, 
           С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

...................................... 
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 140. 
 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1714, на предлог од политичката партија,се разрешува  Васка Едровска. 
  За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1714, се 
именува Мартин  Илиевски, предложен од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 – 171/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

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

  
 141. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1718, на 
предлог од политичката партија,се разрешува  Стојан Христов. 
  За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1718, се именува Стојан 
Ефтимов, предложен од политичката партија. 

 
 Бр. 09 – 172/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
            С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 
 

.............................. 
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 142. 
 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1720, на 
предлог од политичката партија ,се разрешува  Кирил Ангелов. 
  За член 3. на избирачкиот одбор за избирачко место број 1720, се именува Борис 
Атанасов, предложен од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 – 173/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
           С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

................................ 
 
  
 143. 
 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1722, на предлог од политичката партија ,се разрешува  Васко Глигоров. 
  За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1722, се 
именува Стојна Јакова, предложен од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 – 174/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
              С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 
 

........................................... 
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 144. 
 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1727, на предлог од политичката партија ,се разрешува  Александар Муканов. 
  За заменик – член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1727, се 
именува Силвана Стојанова, предложен од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 – 175/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
           С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 

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

 145. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 
 

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

избирачко место број 1727/1  

 
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1727/1 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1727/1, на 
предлог од политичката партија , се разрешува  Македонка Делева. 
  За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1727/1, се именува Зоја 
Муканова, предложен/а од политичката партија. 

2. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1727/1, на предлог од политичката партија , се разрешува  Борислав Манчев. 
  За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1727/1, се 
именува Александар Муканов, предложен од политичката партија . 

 
 

 Бр. 09 – 176/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                               Претседател, 
             С т р у м и ц а                                          Васил Крстев с.р. 

.............................................. 
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 146. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1728, на предлог од политичката партија , се разрешува  Лефтер Панчуров. 
  За заменик – член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1728, се 
именува Горан Трајков, предложен од политичката партија СДСМ. 

 
 Бр. 09 – 177/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
              С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

........................................ 
 
 147. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 
 

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

избирачко место број 1728/1  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1728/1 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1728/1, на 
предлог од политичката партија , се разрешува  Катица Василева. 
  За член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1728/1, се именува 
Лефтер Панчуров, предложен од политичката партија. 

2. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1728/1, на предлог од политичката партија , се разрешува  Денис Мустафов. 
  За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1728/1, се 
именува Душко Панов, предложен од политичката партија. 

 
   Бр. 09 – 178/1                Општинска изборна комисија Струмица 
   27.03.2014 год.                                      Претседател, 
              С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 

.............................................. 
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 148. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1731, на предлог од политичката партија, се разрешува  Суза Лазарева. 
  За заменик – член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731, се 
именува Октај Амедов, предложен од политичката партија. 

 
 Бр. 09 – 179/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                             Претседател, 
            С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р.  

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

 
 149. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, на 
предлог од политичката партија, се разрешува  Ристо Партинов. 
  За член  4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, се именува Љопче 
Василева, предложен од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 – 180/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

............................... 
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 150. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1757, на предлог од политичката партија, се разрешува  Зекимурем Шавлев. 
  За заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1757, се 
именува Ерџан Шабанов, предложен од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 – 181/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 

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

 151. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1760, на предлог од политичката партија , се разрешува  Иљо Трајков. 
 За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1760, се 
именува Војче Деровски, предложен од политичката партија. 

 
 Бр. 09 – 182/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
            С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

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

 



27.03.2014 год.          бр. 4           Службен гласник на општина Струмица                стр. 
 

17

 152. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, на 
предлог од политичката партија , се разрешува  Славе Стојанов. 
  За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, се именува Иљо 
Танев, предложен од политичката партија. 

2. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1763, на предлог од политичката партија , се разрешува  Франц Милушев. 
  За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, се 
именува Гоце Георгиев, предложен од политичката партија. 

 
 Бр. 09 – 183/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
            С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 
 

................................... 
 153. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 
 

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

избирачко место број 1763/1  

 
 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1763/1 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1, на 
предлог од политичката партија , се разрешува  Алекса Ристов. 
  За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1, се именува Славе 
Стојанов, предложен од политичката партија. 

2. Од функцијата заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1763/1, на предлог од политичката партија , се разрешува  Гоце Георгиев. 
  За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763/1, се 
именува Душко Стојанов, предложен од политичката партија . 

 
 Бр. 09 – 184/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                     Претседател, 
            С т р у м и ц а                                 Васил Крстев с.р. 

......................................... 
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 154. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 
 

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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1827, на предлог од политичката партија , се разрешува  Арсенчо Арламов. 
  За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, се 
именува Алекса Милушев, предложен од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 – 185/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
            С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

................................... 
 155. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1831, на 
предлог од политичката партија , се разрешува  Никола Стојков. 
  За член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1831, се именува Билјана 
Чонева, предложен од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 – 186/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

 
............................................ 
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 156. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834, на 
предлог од политичката партија , се разрешува  Перо Гугицев. 
  За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834, се именува Ратко 
Чонев, предложен од политичката партија . 
 

2. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1834, на предлог од политичката партија СДСМ, се разрешува  Перо Гогов. 
  За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1834, се 
именува Рифает Усеинов, предложен од политичката партија . 

 
 Бр. 09 – 187/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 27.03.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

..................................... 
 157. 
 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 27.03.2014 
година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  
Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1836, на предлог од политичката партија , се разрешува  Митко Мицев. 
  За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1836, се 
именува Блажо Стојанов, предложен од политичката партија. 

 
 

    Бр. 09 – 188/1                Општинска изборна комисија Струмица 
    27.03.2014 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. 
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