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218. 

 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 30.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

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

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1713 
 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
 
2 ДАФИНА ПАНДЕВА СОУ ЈАНЕ САНДАНСКИ- СТРУМИЦА. 
 ул. 24 ОКТОМВРИ бр. 7 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини се 
именува лицето: 
 
2 МИРЈАНА СТЕФКОВА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 ул. 4ТИ ЈУЛИ бр. 3 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 
 
 
/ Бр. 10 -  86/3                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 30.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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                    219. 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 30.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

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

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1738 
 
 
 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
2 ЈОВАНЧЕ БЛАЖЕВСКИ ОПШТИНА СТРУМИЦА 
 ул. НИКОЛА ТЕСЛА  бр. 61 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини се 
именува лицето: 
2 МИЈАЛЧЕ ЛАСКОВ МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 

ВОДОСТОПАНСТВО 
 ул. ЛЕНИНОВА  бр. 56 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.  
  
 Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 
 
 Бр. 10- 31/3                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 30 .05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
 
   Членови:  
 
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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220. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 30.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

 
 

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

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1739 
 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
 
2 ЕЛИ КАРЧЕВА-САРАЈЛИЈА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА 
 ул. 22 ДЕКЕМВРИ бр. 6 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: недостапност се именува 
лицето: 
2 ВЕРИЦА ЈАНКОВА ДСУ ЈАНЕ САНДАНСКИ 
 ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр. 39 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 
 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 
 
 Бр. 10- 78/3                                               Општинска изборна комисија - Струмица 
 30 .05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
    
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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221. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 30.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

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

 НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1742 
 
 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
2 ТИНА АТАНАСОВА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 ул. БУЛ. МАРШАЛ ТИТО бр. 15 вл. 2 ст. 11  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: семејни причини се 
именува лицето: 
2 ЕМИЛИЈА СТОЈЧЕВА ЈОУДГ ДЕТСКА РАДОСТ 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 15 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

  
 Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.  
  
 Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 
 
 
 Бр. 10- 77/3                                               Општинска изборна комисија - Струмица 
 30 .05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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                 222. 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 30.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

 
 

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

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1749 
 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
1 МАРГАРИТА АТАНАСОВА ЗАВОД И МУЗЕЈ 
 ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 52 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини се 
именува лицето: 
2 ГОРДАНА ШАРЛАМАНОВА ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 29 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 

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

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
 
 Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 
 
 
 Бр. 10- 37/3                                                 Општинска изборна комисија - Струмица 
 30 .05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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224. 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 30.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

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

 НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1837 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
3 ЈУСИФ ИСМАИЛОВ СДСМ 
  С. БАНСКО бр. 224 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка 
партија се именува лицето: 
 
3 ИЛИЈА ЃОРЃИЕВ СДСМ 
  С. БАНСКО бр. 71Б вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 
 
 
 Бр. 10-48/3                                                      Општинска изборна комисија - Струмица 
 30 .05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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225. 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 30.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ  
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1841 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
 
1 БИЛЈАНА ПОП-ИВАНОВА ОУ МАРШАЛ ТИТО- МУРТИНО 
  БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр. 27 вл.  ст. 1  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: именувана за член на 
избирачки одбор за ДКП Детроит се именува лицето: 
 
1 ГОНЦА ТАБАНОВА УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
  ВАСИЛ СУРЧЕВ  бр. 19 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
3 САШКО ПАВЛОВ СДСМ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка 
партија се именува лицето: 
 
3 АНДРЕ МИЛЧЕВ СДСМ 
  С. МУРТИНО бр.  вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 

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

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

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

 
 Бр. 10-51/2                                                   Општинска изборна комисија - Струмица 
 30 .05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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                226. 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 
РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 31.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

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

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1772 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор 
1 ЛИЛЈАНА ИЛИЕВА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ- СТРУМИЦА 
 ул. МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ- ЈАСМИН бр. 61 вл.  ст. 18  
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: недостапна се именува 
лицето: 
3 КАЛИОПИ ВЛАХОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 
 ул. 4ТИ ЈУЛИ  бр. 5 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 
 Бр. 10 -63/2                                                   Општинска изборна комисија - Струмица 
 31.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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227. 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 31.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
 НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1773 

 
 
На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор 
 
1 ЕЛЕНА СТОЈАНОВА СОУ ДИМИТАР ВЛАХОВ -СТРУМИЦА 
  ПРОСЕНИКОВО бр. 91 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини се 
именува лицето: 
 
1 ЗДРАВКА МИТЕВА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА 
 ул. ВАСИЛ СУРЧЕВ бр. 40 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 
 Бр. 10 – 54/2                                                  Општинска изборна комисија - Струмица 
 31.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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228. 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 31.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
 НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1829 

 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор 
 
1 РАДМИЛА ТАШЕВА ЗАВОД И МУЗЕЈ 
 ул.КУКЛИШ бр. 273 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини се 
именува лицето: 
 
1 КОСТАДИН ЦВЕТАНОВ САНДО МАСЕВ-СТРУМИЦА 
 ул.ЈАНКО ЦВЕТИНОВ бр. 1 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

  
 
 
 Бр. 10 -68/3                                                   Општинска изборна комисија - Струмица 
 31.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
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229. 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија 
Струмица, на седницата одржана на ден 30.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе 
следното 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ  
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1839 

 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор 
 
1 СОФКА ЈАНЕВА ЈОУДГ ДЕТСКА РАДОСТ 
 ул. ДАБИЉЕ бр. 308 вл.  ст.   
 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини се 
именува лицето: 
 
1 РИСТО ЌОСЕВ ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА 
  ЛЕНИНОВА бр. 66 вл.  ст.   
своерачен потпис на 
новоименуваниот / новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 
 
 
 Бр. 10 -67/4                                                   Општинска изборна комисија - Струмица 
 31.05.2011 год.                                                                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                                        Васил Крстев с.р. 
 
   Членови:  
    1. Кирчо Батев с.р.                     3. Елена Давчева с.р. 
 
    2. Надица Калинова   с.р.          4. Сузана Терезиќ-Трендова  с.р. 
 

………………………………………. 
 

 
 
 
 


