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186.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1
во врска со член 38 од Изборниот законик
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,
54/11 – Пречистен текст и 142/12),
Општинската
изборна
комисија,
на
седницата одржана на ден 20.03.2013
година, во состав претседател Васил Крстев,
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова,
Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева,
донесе

Решение за исправка на Решението
за изменување и дополнување на
решението
формирање
на
избирачки одбор
за избирачко
место број 1767 ..............................
Решение
за
изменување
и
дополнување
на
решението
формирање на избирачки одбор за
избирачко место број 1772 ........
Решение
за
изменување
и
дополнување
на
решението
формирање на избирачки одбор за
избирачко место број 1835 ………..
Решение
за
изменување
и
дополнување
на
решението
формирање на избирачки одбор за
избирачко место број 1836 ……..

3

3

4

4

Решение
за исправка 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. 4/13) во ставот 7 точка 4
наместо „НАБИ ИСИНОВ од Струмица
предложен/a од политичката партија, треба

Стр. 2

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

да стои „КУРТ НААБИ од Струмица
предложен/a од политичката партија.
Оваа Решение влегува во сила со
денот на неговото донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на општина
Струмица, огласната табла на општината и
седиштето на ОИК.
Бр. 11-42/2
ОИК -Струмица
20.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Васил Крстев с.р.
.......................................
187.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1
во врска со член 38 од Изборниот законик
Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот
законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11,
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12),
Општинската изборна комисија Струмица, на
седницата одржана на ден 20.03.2013
година, во состав Претседател Васил
Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица
Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена
Давчева, донесе :
Р Е Ш Е Н ИE
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО
МЕСТО БРОЈ 1733
На местото на членот на избирачкиот
одбор Мелев Александар на кого му
престанал мандатот во избирачкиот одбор
поради предлог на политичка партија се
именува лицето: Вера Протогерова од
Струмица, именуван/а од политичка партија
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 пред седиштето на ОИК Струмица.
Бр. 11-40/2
20.03.2013 год.
Струмица

ОИК -Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

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

21 март 2013 год.

188.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1
во врска со член 38 од Изборниот законик
Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот
законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11,
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12),
Општинската изборна комисија Струмица, на
седницата одржана на ден 20.03.2013
година, во состав Претседател Васил
Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица
Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена
Давчева, донесе :
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО
МЕСТО БРОЈ 1735
На местото на заменик членот на
избирачкиот одбор Кире Кончалиев на кого
му престанал мандатот во избирачкиот
одбор поради предлог на политичка партија
се именува лицето: Софче Јанкова од
Струмица, именуван/а од политичка партија.
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 пред седиштето на ОИК Струмица.
Бр. 11-42/2
20.03.2013 год.
Струмица

ОИК -Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

-------------------------189.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1
во врска со член 38 од Изборниот законик
Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот
законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11,
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12),
Општинската изборна комисија Струмица, на
седницата одржана на ден 20.03.2013
година, во состав Претседател Васил
Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица
Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена
Давчева, донесе :
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 членот на избирачкиот
одбор Славе Стојанов на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор поради

21 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

предлог на политичка партија се именува
лицето: Ило Танев од Баница, именуван од
политичка партија.
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 пред седиштето на ОИК Струмица.
Бр. 11-70/3
20.03.2013 год.
Струмица

ОИК -Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.
..............................................

190.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1
во врска со член 38 од Изборниот законик
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,
54/11 – Пречистен текст и 142/12),
Општинската
изборна
комисија,
на
седницата одржана на ден 20.03.2013
година, во состав претседател Васил Крстев,
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова,
Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева,
донесе
Решение
за исправка на Решението за изменување
и дополнување на Решението за
формирање на избирачки одбор за
избирачко место број 1767
Во Решението за изменување и
дополнување на Решение за формирање на
избирачки одбор за избирачко место број
1767 („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 5/13) во ставот 1 наместо:
„Игор Јанев од с. Рич , предложен од
политичката партија .“ треба да стои „Игор
Стојанов од с. Рич , предложен од
политичката партија .“
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 пред седиштето на ОИК Струмица.
Бр. 11-42/2
ОИК -Струмица
20.03.2013 год.
Претседател,
Васил Крстев с.р.
Струмица
..........................................
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стр.

3

191.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1
во врска со член 38 од Изборниот законик
Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот
законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11,
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12),
Општинската изборна комисија Струмица, на
седницата одржана на ден 20.03.2013
година, во состав Претседател Васил
Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица
Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена
Давчева, донесе :
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 Славица Иванова на која и престанал
мандатот во избирачкиот одбор поради
предлог на политичка партија се именува
лицето: Мите Митев од Просениково ,
именуван од политичка партија.
На местото на заменик членот на
избирачкиот одбор Драги Плифров на кого
му престанал мандатот во избирачкиот
одбор поради предлог на политичка партија
се именува лицето: Игор Дончев од
Просениково, именуван од политичка партија
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 пред седиштето на ОИК Струмица.
Бр. 11-79/2
ОИК -Струмица
20.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Васил Крстев с.р.
.............................................
192.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1
во врска со член 38 од Изборниот законик
Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот
законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11,
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12),
Општинската изборна комисија Струмица, на
седницата одржана на ден 20.03.2013
година, во состав Претседател Васил
Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица
Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена
Давчева, донесе :

Стр. 4

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

21 март 2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО
МЕСТО БРОЈ 1835

седницата одржана на ден 20.03.2013
година, во состав Претседател Васил
Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица
Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена
Давчева, донесе :

На местото на членот на избирачкиот
одбор Тони Ристов на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор поради
предлог на политичка партија се именува
лицето: Госпавка Тасева од Раборци,
именуван од политичка партија.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО
МЕСТО БРОЈ 1836

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 пред седиштето на ОИК Струмица.
Бр. 11-90/2
20.03.2013 год.
Струмица

На местото на заменик членот на
избирачкиот одбор Блажо Стојанов на кого
му престанал мандатот во избирачкиот
одбор поради предлог на политичка партија
се именува лицето: Митко Мицев од
Свидовица, именуван од политичка партија.
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 пред седиштето на ОИК Струмица.

ОИК -Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.
.......................

193.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1
Бр. 11-96/2
во врска со член 38 од Изборниот законик
20.03.2013 год.
Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот
Струмица
законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11,
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12),
Општинската изборна комисија Струмица, на
……………………………………….
2. Копија од
Решенијата
изборна
комисија
Општинската
депонирани потписи се доставуваат
Државната изборна комисија.

на
со
до

3. Против овие Решенија, согласно
член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраните/именуваните лица имаат право да
поднесат Изјава за неприфаќање на изборот
/ именувањето до Општинската изборна
комисија
–
Струмица,
само
поради
здравствени или семејни причини во рок од
48 часа, сметано од денот на приемот на
известувањето,
со приложување на
соодветна документација.
Доставувањето на Изјавите преку
пошта не е дозволено.

ОИК -Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

документација
одлучува
изборна комисија.

Општинската

Решенијата на Општинската изборна
комисија се конечни.
5. Овие Решенија влегуваат во сила
со денот на донесувањето, а се објавуваат
во „Службен гласник на Општина Струмица“.
Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.
Членови:
Кирчо Батев с.р.
Надица Калинова с.р.
Елена Давчева с.р.
Сузана Терезиќ Трендова с.р

4. По изјавите за неприфаќање на
изборот,
врз онова на
приложената
____________________________
_________________

