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 172. 
 
 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 02.04.2014 
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 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, 2/14 и 4/14) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1728, се разрешува Васил Алачов, пензионер. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1728, се 
избира Златко Костадиновски, вработен/а во ООУ „Видое Подгорец“ Струмица. 

 
 

 Бр. 09 –214/1                 Општинска изборна комисија Струмица 
 02.04.2014 год.                                      Претседател, 
             С т р у м и ц а                                                 Васил Крстев с.р. 

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

 173. 
 
 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 02.04.2014 
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 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, 2/14 и 4/14) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1728/1, се разрешува Димитар Пијанманов, пензионер. 

За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1728/1, се 
избира Зоран Спасов, вработен/а во ООУ „Видое Подгорец“ Струмица. 

 
 

 Бр. 09 –215/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 02.04.2014 год.                          Претседател, 
             С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 

............................... 
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 174. 
 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 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, 2/14 и 4/14) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1, на 
предлог од политичката партија, се разрешува  Васе Јаков. 
  За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731/1, се именува Драги 
Урдовски, предложен/а од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 –233/1                    Општинска изборна комисија Струмица 
 04.04.2014 год.                                       Претседател, 
             С т р у м и ц а                                                    Васил Крстев с.р. 

............................................. 
 175. 
 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 03.04.2014 
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 1736  
 
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1736 , 
(„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 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1736, на 
предлог од политичката партија, се разрешува  Александар Бинев. 
  За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1736, се именува Наќе 
Делев од Струмица, предложен/а од политичката партија. 

 
 Бр. 09 – 226/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 03.04.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 
 

.......................................... 
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 176. 
 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 02.04.2014 
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 1737  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1737 , 
(„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 заменик – член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1737, се разрешува Костадинка Чабулева, вработен/а во ДГУ „Гоце Делчев“ Штип. 

 
За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1737, се избира 

Стаменка Џорлева, вработен/а во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 
 
 

 Бр. 09 –216/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 02.04.2014 год.                             Претседател, 
            С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 

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

 177. 
 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 02.04.2014 
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 1742  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1742 , 
(„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 заменик – член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1742, се разрешува Бранислав Пепиќ, вработен/а во НУЦК Антон Панов Струмица. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1742, се избира 
Михајло Пепиќ, вработен/а во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 

 
 

   Бр. 09 –217/1                   Општинска изборна комисија Струмица 
   02.04.2014 год.                          Претседател, 
   С т р у м и ц а                                      Васил Крстев 

................................... 
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 178. 
 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 02.04.2014 
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 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, 2/14 и 4/14) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1757, се разрешува Томе Костов, вработен/а во ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1757, се избира 
Ванчо Атанасов, вработен/а во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 

 
 Бр. 09 –218/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 02.04.2014 год.                              Претседател, 
            С т р у м и ц а                                          Васил Крстев с.р. 

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

 179. 
 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 02.04.2014 
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 1762  
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1762, 
(„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 претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1762, 
се разрешува Ѓорѓе Плавчов, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 

 За претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1762, се избира 
Виолета Ташева, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 

2. Од функцијата заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место 
број 1762, се разрешува Димитраќ Михаилов, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 

 За заменик - претседател на избирачкиот одбор за избирачко место број 1762, се 
избира Галинка Михаилова, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 

3. Од функцијата заменик – член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1762, се разрешува Галинка Михаилова, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 

 За заменик – член 1 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1762, се избира 
Ѓорѓе Плавчов, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 
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4. Од функцијата заменик – член 2 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1762, се разрешува Виолета Ташева, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 

 За заменик – член 2 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1762, се избира 
Димитраќ Михаилов, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса. 

 
 Бр. 09 –221/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 02.04.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

.............................. 
 180. 
 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 02.04.2014 
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 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, 2/14 и 4/14) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1764, се разрешува Зорка Стојчева, вработен/а во ПОУ „Климент Охридски“ Ново Село. 

За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1764, се избира 
Снежана Костова, вработен/а во ЈП „Турија“ Василево. 

 
 Бр. 09 –219/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 02.04.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

................................. 
 181. 
 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 1767 
 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1767 , 
(„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 1767, на 
предлог од политичката партија, се разрешува  Жанко Иванов. 
  За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1767, се именува Митко 
Бошков, предложен/а од политичката партија . 
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2. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 

1767, на предлог од политичката партија , се разрешува  Блажо Јанчев. 
  

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1767, се 
именува Нацо Стојков, предложен/а од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 –234/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 04.04.2014 год.                              Претседател, 
             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

............................ 
 
 182. 
 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 02.04.2014 
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 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, 2/14 и 4/14) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1768, се разрешува Александар Малиновски, пензионер. 

 За заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1768, се избира 
Трајчо Коцев, вработен/а во Управа за хидрометеоролошки работи. 

 
 Бр. 09 –220/1                    Општинска изборна комисија Струмица 
 02.04.2014 год.                                       Претседател, 
             С т р у м и ц а                                                   Васил Крстев с.р. 

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

 183. 
 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 03.04.2014 
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 и 4/14) се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, на 
предлог од политичката партија, се разрешува  Ристо Костадинов. 
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  За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1835, се именува Емилија 
Јанаќева од с. Раборци, предложен/а од политичката партија. 
 
 

 
 Бр. 09 – 227/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 03.04.2014 год.                             Претседател, 
             С т р у м и ц а                                         Васил Крстев с.р. 

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

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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 184. 
 Врз основа на член 37  став 5 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен 

весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  Општинската изборна комисија - Струмица, на 

седницата одржана на ден 03.04.2014 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 поништување на Решенијата за изменување и дополнување на Решенијата за 

формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1718 и 1759 

 

 

 1. Се поништува Решението за изменување и дополнување на Решението за 

формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1718, број 09-204/1 од 02.04.2014 

година („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/14), и  

 

2. Се поништува Решението за дополнување на Решението за формирање на 

избирачки одбор за избирачко место број 1759, број 09-207/1 од 02.04.2014 година 

(„Службен гласник на општина Струмица бр. 5/14). 

 

3. 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 –229/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 03.04.2014 год.                          Претседател, 

             С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 

 

 

................................................ 
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       185. 

 

 Врз основа на член 37  став 5 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен 

весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  Општинската изборна комисија - Струмица, на 

седницата одржана на ден 03.04.2014 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 исправка на техничка грешка во Решенијата за изменување и дополнување на 

Решенијата за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1761 и 1766 

 

 

 1. Во Решението за изменување и дополнување на Решението за формирање на 

избирачки одбор за избирачко место број 1761, број 09-57/1 од 22.02.2014 година 

(„Службен гласник на општина Струмица бр. 2/14), во точка 6 зборовите „Блажо Манчев“ се 

заменуваат со зборовите „Блажо Лончев“. 

  

 2. Во Решението за изменување и дополнување на Решението за формирање на 

избирачки одбор за избирачко место број 1766, број 09-63/1 од 22.02.2014 година 

(„Службен гласник на општина Струмица бр. 2/14), во точка 2 зборовите „член 3“ се 

заменуваат со зборовите „ член 4“. 

 

3. 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 –230/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 03.04.2014 год.                            Претседател, 

             С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 

  


	С о д р ж и н а

