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 186. 
 Врз основа на член  113 став 4 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен 
весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  Општинската изборна комисија - Струмица, на 
седницата одржана на ден 10.04.2014 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 определување на Избирачки одбор за споведување на избори 
во КПУ Затвор Струмица 

 
 
1. За спроведување на Претседателските избори - 2014 во КПУ Затвор Струмица 

на ден 12.04.2014 година, се определува Избирачкиот одбор за избирачко место број 1740.  
2. Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави 

во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина Струмица и 
седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 
 Бр. 09 – 251/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 10.04.2014 год.                                     Претседател, 
             С т р у м и ц а                                                  Васил Крстев с.р. 

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

 187. 
 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 10.04.2014 
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, 2/14, 4/14, 5/14 и 
6/14) се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1746, на предлог од политичката партија, се разрешува  Миле Милановиќ. 
  За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, се 
именува Тања Гошева од Струмица, предложен од политичката партија. 

 
 
 

 Бр. 09 – 252/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 10.04.2014 год.                                     Претседател, 
             С т р у м и ц а                                                 Васил Крстев с.р. 

 
......................................... 
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 188. 
 
 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 04.04.2014 
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 1731/1 , 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1755, на 
предлог од политичката партија , се разрешува Нешат Љатифов. 
  За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1755, се именува Огњен 
Белков, предложен/а од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 –233/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 12.04.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

……………………………. 
 
 189. 
 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 10.04.2014 
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, 2/14, 4/14, 5/14 и 
6/14) се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1763, на предлог од политичката партија, се разрешува  Гоце Георгиев. 
  За заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1763, се 
именува Ѓорги Ѓоргиев од с. Баница, предложен од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 – 253/1                  Општинска изборна комисија Струмица 
 10.04.2014 год.                                       Претседател, 
             С т р у м и ц а                                                   Васил Крстев с.р. 
 
 

........................................ 
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 190. 
 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 11.04.2014 
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 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, 10/13, 2/14, 4/14, 5/14 и 
6/14) се вршат следните измени и дополнувања: 
 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1829, на 
предлог од политичката партија , се разрешува  Џоко Стојанов. 
  

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1829, се именува Златко 
Попов од с. Куклиш, предложен од политичката партија. 

 
 

  Бр. 09 – 263/1               Општинска изборна комисија Струмица 
  11.04.2014 год.                          Претседател, 
              С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

……………………………….. 
 

 191. 
 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 10.04.2014 
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 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, 10/13, 2/14, 4/14, 5/14 и 
6/14) се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1832, на 
предлог од политичката партија, се разрешува  Атанас Гогов. 
  За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1832, се именува Перо 
Гогов од с. Костурино, предложен од политичката партија . 

 
 

  Бр. 09 – 254/1               Општинска изборна комисија Струмица 
  10.04.2014 год.                          Претседател, 
              С т р у м и ц а                                                 Васил Крстев с.р. 

……………………………… 
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 192. 
 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 10.04.2014 
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, 2/14, 4/14, 5/14 и 
6/14) се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, на 
предлог од политичката партија СДСМ, се разрешува  Тони Ристов. 

 
 За член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, се именува Жаклина 
Ристова од с. Баница, предложен од политичката партија СДСМ. 

 
 

 Бр. 09 – 255/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 10.04.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

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

 193. 
 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 11.04.2014 
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 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, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 
 

1. Од функцијата заменик – член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1839, се разрешува Ленче Русева, вработен/а во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 
  За заменик - член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1839, се избира 
Љупка Темелкова, вработен/а во ЈП „Огражден“ Босилово. 

 
 

 Бр. 09 – 266/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 11.04.2014 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. 

 


	С о д р ж и н а

