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Стр. 2

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

199.

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 26.05.2011 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 1717

На местото на членот на избирачкиот одбор
3

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВАСТОЈЧЕВСКА
ул. КОСТА БОЗОВ

СДСМ
бр.

15

вл.

ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ЉУПЧО ТАНУШЕВ
ул. КОСТА БОЗОВ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

12

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното
гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр. 10-17/2
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

26. 05. 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

стр. 3

200.
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 26.05.2011 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 1724

На местото на членот на избирачкиот одбор
4

САВЕ РИЗОВА
ул. ШИРОК ДОЛ

бр.

2

вл.

ВМРО-ДПМНЕ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
4

МИТКО ГОЦЕВ
ул. ТИВЕРИЈА

бр.

2

вл.

ВМРО-ДПМНЕ
ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член
______________________________________________________
На местото на членот на избирачкиот одбор
3

ЗДРАВКО ЦИКАРСКИ
ул. ДРВАРСКА

бр.

48

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ТОНИ КИРОВ
ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА

бр.

92

вл.

СДСМ
ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член
______________________________________________________
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор
2

ГОРГЕ КАСАПОВ
ул. МЕТОДИ МИТЕВСКИ- БРИЦО

бр.

1

ОПШТИНА СТРУМИЦА
вл.
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини се
именува лицето:
3

СОЊА ГУЛАКОВА
ул.

ИЉО ШОПОВ

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БАЊА
БАНСКО
бр. 55
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- 16/2
Општинска изборна комисија - Струмица
26 .05.2011 год.
Претседател,
Струмица
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.

……………………………………….

Стр. 4

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

2 01.
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 26.05.2011 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 1725

На местото на членот на избирачкиот одбор
3

СТИПЕ ШИРИЌ
ул. БОРИС ПОП ДИМИТРОВ

бр.

33

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

МИТКО ЦВЕТКОВ
ул. БОРИС ПОП ДИМИТРОВ

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

бр.

37

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

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. 10-82/3
26 .05.2011 год.
Струмица

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
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.

……………………………………….

26. 05. 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

стр. 5

202.
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 26.05.2011 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 1728

На местото на членот на избирачкиот одбор
3

ТОДОРКА МАНИЛОВА
ул. С.ДОБРЕЈЦИ

бр.

225

вл.

СДСМ
ст. 21

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ЛЕФТЕРЧО ПАНЧУРОВ
ул. МАКСИМ ГОРКИ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

40

вл.

СДСМ
ст. 21

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното
гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр. 10- 93/2
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

Стр. 6

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

203.
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 26.05.2011 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 1729

На местото на членот на избирачкиот одбор
4

ЗОРАН МАНЕВ
ул. БРАЌА МИНКОВИ

бр.

59

вл.

ВМРО-ДПМНЕ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
4

ЉУПЧО ТРАЈКОВСКИ
ул. МЛАДИНСКА

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

203

вл.

ВМРО-ДПМНЕ
ст. 14

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното
гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр. 10-80/3
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

26. 05. 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

стр. 7

204.

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 26.05.2011 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 1730

На местото на членот на избирачкиот одбор
3

МИРА МИТЕВА
ул. МАРШАЛ ТИТО

бр.

185

вл.

СДСМ
ст. 22

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

РОБЕРТ АТАНАСОВ
ул. МАНУШ ТУРНОВСКИ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното
гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр. 10- 27/3
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

Стр. 8

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

205.

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 26.05.2011 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 членот на избирачкиот одбор
3

ДУШКО СТОИЛКОВ
ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ

бр.

7

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ЈАНЕ СТОИЛКОВ
ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

7

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

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. 10-31/2
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

26. 05. 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

стр. 9

206.
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 26.05.2011 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 1741

На местото на членот на избирачкиот одбор
4

ТОНИ ШОПОВ
ул. ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ

бр.

1

вл.

ВМРО-ДПМНЕ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
2

ФРЕДИ БОЗОВ
ул. 11 ОКТОМВРИ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

31

СОУ НИКОЛА КАРЕВ- СТРУМИЦА
вл.
ст.

______________________________________________________

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор
4

ФРЕДИ БОЗОВ
ул. 11 ОКТОМВРИ

бр.

31

вл.

ВМРО-ДПМНЕ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
4

ТОНИ ШОПОВ
ул. ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ

бр.

1

вл.

ВМРО-ДПМНЕ
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- 91/3
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

Стр. 10

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

207.
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 26.05.2011 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
1

ВАНГЕЛИЦА АНАСТАСОВА
Бул. МАРШАЛ ТИТО

бр.

15

вл.

ОПШТИНА СТРУМИЦА
1
ст. 5

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се
именува лицето:
1

МАРИНА АНГЕЛОВА
ул. БЛАГОЈ ЈАНКОВ- МУЧЕТО

бр.

48

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот заменик претседател / член

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА- СТРУМИЦА
вл.
ст.

_____________________________________

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
26 .05.2011 год.
Струмица

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
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.

……………………………………….

26. 05. 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

стр. 11

208.
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 26.05.2011 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 1746

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор
2

МАЈА ГОДЕВА
ул. МЛАДНСКА

бр.

ОУ ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ-СТРУМИЦА
175 вл.
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
2

ЛЕНЧЕ КАРАМИТРОВА
ул. ЛЕНИНОВА

бр.

84

ЈЗУ Здравствен дом Струмица
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- 75/3
26 .05.2011 год.
Струмица

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
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.

……………………………………….

Стр. 12

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

209.
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 26.05.2011 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 1754

На местото на членот на избирачкиот одбор
3

ЛЕНЧЕ ВРГАЉАКОВА
ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ

бр.

87

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ВАНЧО АНЏИЕВ
ул. ОХРИДСКА

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

48

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

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- 127/2
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

26. 05. 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

стр. 13

210.
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 26.05.2011 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 1759

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор
3

ВАСИЛ СТОЈКОВ
ул. СПИРО ЗАХОВ

бр.

5

вл.

СДСМ
ст. 18

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ВАСИЛ ДИМИТРИЕВ
ул. СПИРО ЗАХОВ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

48

вл.

СДСМ
ст. 18

______________________________________________________

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- 65/2
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

Стр. 14

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

211.
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 26.05.2011 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 1761

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор
3

УБАВКА ЗАНЕВА
С. ВЕЉУСА

бр.

258

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ДЕЈАН ВЕЛКОВ
С. ВЕЉУСА

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

66

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното
гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр. 10- 71/3
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

26. 05. 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

стр. 15

212.
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 26.05.2011 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 1763

На местото на заемник членот на избирачкиот одбор
3

ЖАН КОВАЧИНОВ
С. БАНИЦА

бр.

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

РИСТО ДИМИТРИЕВ
С. БАНИЦА

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

96

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

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- 55/2
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

Стр. 16

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

213.
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 26.05.2011 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 1765

На местото на членот на избирачкиот одбор
3

ГОРАН АНДОНОВ
С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

МИТЕ МИТЕВ
С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор
3

КИРЧО ЃОНЕВ
С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

КИРО ЃОРЃИЕВ
С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното
гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр. 10-92/3
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

26. 05. 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

стр. 17

214.
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 26.05.2011 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 1766

На местото на членот на избирачкиот одбор
3

КИРЕ ГОРИЧЕВ
С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

КИРЕ ГОРГИЕВ
С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор
3

ЕФТИМ ТИМОВ
С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ВАНЧО КОСТАДИНОВ
С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното
гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр. 10- 60/2
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

Стр. 18

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

215.
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 26.05.2011 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 1768

На местото на членот на избирачкиот одбор
3

БРАНКО ЈОВАНОВ
С. ПОПЧЕВО

бр.

86

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ИЉО ИЉАШЕВ
С. ПОПЧЕВО

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

194

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното
гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр. 10- 57/2
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

26. 05. 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

стр. 19

216.
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 26.05.2011 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 1836

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор
3

БЛАЖО СТОЈАНОВ
С. СВИДОВИЦА

бр.

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

МИТКО МИЦЕВ
С. СВИДОВИЦА

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

20

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

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- 47/2
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

Стр. 20

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

26.05.2011 год.

217.
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 26.05.2011 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 членот на избирачкиот одбор
3

ВАСИЛ КОЦЕВ
С. САЧЕВО

бр.

39А

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

ГОРАН ПАНДЕВ
С. САЧЕВО

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

119

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор
3

МИТЕ СТОЈКОВ
С. САЧЕВО

бр.

10

вл.

СДСМ
ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка
партија се именува лицето:
3

МИТЕ ГЛИГОРОВ
С. САЧЕВО

бр.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

вл.

СДСМ
ст.

______________________________________________________

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- 67/3
26 .05.2011 год.
Струмица

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

Членови:
1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.

3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

……………………………………….

