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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил Крстев, 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и заменик 
член Евгенија Граматикова, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за формирање на избирачки одбор  
за избирачко место број 1713  

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1713. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1713 се избира Димитрула 
Стојкова од Струмица вработен/a во Државен архив на РМ. 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1713 се избира 

Олеандра Дрвошанова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница Струмица. 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1713 се избираат :  
1) Дафина Пандева од Струмица вработен/a во СОУ „Јане Сандански“; 

 2) Бончо Митев од Струмица  вработен/a во ОУ „Св.Кирил и Методиј“ 
Иловица, 
 
 За членови на избирачкиот одбор број 1713 се именуваат :  
 3) Марјан Колевски од Струмица предложен/a од политичка партија; 

 4) Дрвошанов Митко од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1713 се избираат :  
 1) Билјана Занева од Струмица вработен/a во ОУ „Мануш Турновски“ Ново 
Село,  
 2) Драги Здравевски од Струмица вработен/a во ЈП за одржување и заштита 
на магистралните; 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1713 се именуваат :  
 3) Златко Зетов од Струмица предложен/a од политичка партија; 
 4) Митев Даниел  од Струмица предложен/a 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 – 20/1             Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                           Васил Крстев с.р.
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил Крстев, 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и заменик 
член Евгенија Граматикова, донесе 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1714  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1714. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1714 се избира Гоце Кончалиев 

од Струмица вработен/a во СОУ Јане Санднски 
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1714 се избира Јагода 

Божинкочева од Струмица вработен/a во ОУ Никола Вапцаров Струмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1714 се избираат :  
 
1) Сашко Стојчевски од Струмица вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино 

 2) Сузана Гојкова од Струмица  вработен/a во СОУ Јане Санднски 
  
 За членови на избирачкиот одбор број 1714 се именуваат :  
 

 3) Зоран Паниќ од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Митко Велков од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1714 се избираат :  
 

 1) Весна Илиевска од Струмица вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино 
 2) Верка Крапевска од Струмица вработен/a во ОУ Герас Цунев 
Просениково, Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1714 се именуваат :  
 3) Васка Едровска од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Јарамагов Костадин  од Струмица предложен/a 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 – 21/1                 Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                  Претседател, 
 С т р у м и ц а                           Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил Крстев, 
членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и заменик 
член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1715  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1715. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1715 се избира Вера Илиева од 

Струмица вработен/a во Министерство за економија 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1715 се избира Зоран 

Рујак од Струмица вработен/a во НУ Завод за заштита на спомениците на културата 
и музеј Струмица 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1715 се избираат :  
1) Мара Мицевска од Струмица вработен/a во ЈП Македонски Шуми  

 2) Емилија Стојчева од Струмица  вработен/a во ЈОУДГ Детска Радост 
Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1715 се именуваат :  
 3) Лазо Манев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Караманова Виолета од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1715 се избираат :  
 1) Наташа Масева од Струмица вработен/a во ОУ Видое Подгорец 
 2) Љупчо Милушев од Струмица вработен/a во ООУ Сандо Масев Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1715 се именуваат :  
 3) Ване Манев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Гарванлиев Васил  од Струмица предложен/a 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 – 22/1              Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                    Претседател, 
 С т р у м и ц а                  Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

за избирачко место број 1716  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1716. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1716 се избира Соња Мицева од 

Струмица вработен/a во ООУ Даме Груев с.Куклиш 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1716 се избира Марика 

Димова од Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1716 се избираат :  
1) Ленче Карамитрова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен Дом 

 2) Ангелина Тренчева Ангелова од Струмица  вработен/a во НУ Центар за 
култура Антон Панов 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1716 се именуваат :  
 3) Николчо Стоилов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) НИКОЛА ТАНУШЕВ од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1716 се избираат :  
 1) Стојан Новоселски од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 2) Томе Мечев од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1716 се именуваат :  
 3) Петре Велев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ПАНЧЕ ЃЕОРГИЕВ  од Струмица предложен/a од политичка партија 
 

Оваа Решение влегува во сила  со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 Бр. 11 – 23/1           Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                      Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1717  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1717. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1717 се избира Томислав 

Петровиќ од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев 
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1717 се избира Ружа 

Коцева од Струмица вработен/a во ЈОУДГ Детска Радост 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1717 се избираат :  
1) Драга Кршкова од Струмица вработен/a во Општина Струмица 

 2) Мануш Манишев од Струмица  вработен/a во ОУ Св.Кирил и Методиј“ 
Иловица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1717 се именуваат :  
 3) Фимка Палифрова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Андонова Љубица од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1717 се избираат :  
 1) Даниела Трендова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница 
 2) Сузана Арсова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1717 се именуваат :  
 3) Љупчо Танушев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Трендов Александар  од Струмица предложен/a од политичка  
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 24/1           Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                      Претседател, 
 С т р у м и ц а                                  Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1718  
 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1718. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1718 се избира Даниела Митева 

од Струмица вработен/a во ОУ „Маршал Тито“ Струмица 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1718 се избира Томе 

Ментинов од Струмица вработен/a во НУ Центар за култура Антон Панов 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1718 се избираат :  
1) Ѓорѓи Митров од Струмица вработен/a во СОУ Гоце Делчев Валандово 

 2) Васко Мадески од Струмица  вработен/a во СОУ Димитар Влахов 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1718 се именуваат :  
 3) Стојан Ефтимов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Наташа Врзиќод Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1718 се избираат :  
 1) Атанас Василев од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев; 
 2) Венка Витанова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1718 се именуваат :  
 3) Зоран Наков од Струмица предложен/a од политичка 
 4) Драги Владимиров   од Струмица предложен/a од политичка партија 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина Струмица  
и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 25/1                        Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                     Претседател, 
 С т р у м и ц а                     Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1719  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1719. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1719 се избира Ванчо Илиев од 
Струмица вработен/a во ООУ „Даме Груев“  Куклиш 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1719 се избира Наце 
Лазарев од Струмица вработен/a во НУ Центар за култура „Антон Панов“ 
Струмица 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1719 се избираат :  
1) Роза Ичева од Струмица вработен/a во ОУ„ Маршал Тито“ Муртино 

 2) Мирјана Јанева од Струмица  вработен/a во Општина Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1719 се именуваат :  
 3) Невенка Галева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) РИСТО ВИТАНОВ од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1719 се избираат :  
 1) Љупка Галазка-Василев од Струмица вработен/a во СОУ „Димитар 
Влахов“ 
 2) Софија Танчева од Струмица вработен/a во СОУ „Никола Карев“ 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1719 се именуваат :  
 3) Мара Мишовска од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 4) Игор Серафимовски  од Струмица предложен/a од политичка партија 
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 26/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                     Претседател, 
 С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1720  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1720. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1720 се избира Саветка Костова 

од Струмица вработен/a во ООУ „Гоце Делчев“ Босилово 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1720 се избира 

Вангелица Манева од Струмица вработен/a во ОУ „Герас Цунев“ Просениково 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1720 се избираат :  
1) Павле Коцев од Струмица вработен/a во ООУ „Гоце Делчев“ Босилово  

 2) Георги Костов од Струмица  вработен/a во  ОМУ „ Боро Џони“ Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1720 се именуваат :  
 3) Кирил Ангелов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Кољо Илиев од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1720 се избираат :  
 1) Милева Танчева од Струмица вработен/a во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Иловица,  
 2) Соња Бонева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница Струмица 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1720 се именуваат :  
 3) Блашко Димитровски од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Бранка  Божинова  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

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

 
 

 Бр. 11 – 27/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                     Претседател, 
 С т р у м и ц а                   Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1721  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1721. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1721 се избира Киро Арабаџиев 

од Струмица вработен/a во ОУ „Никола Вапцаров“ Струмица 
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1721 се избира Билјана 

Костуранова од Струмица вработен/a во ДУ „Гоце Делчев“ Штип 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1721 се избираат :  
1) Ѓорѓи Чукарски од Струмица вработен/a во Министерство за 

информатичко општество и администарција 
 2) Благородна Кајнакчиева од Струмица  вработен/a во ЈУ Завод за 
заштита и рехабилитација Бања Банско 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1721 се именуваат :  
 3) Ристе Киров од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Тодор Кајнакчиев од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1721 се избираат :  
 1) Василка Василева од Струмица вработен/a во ООУ Даме Груев с.Куклиш 
 2) Ленка Цветинова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1721 се именуваат :  
 3) Сања Бетинска од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Стефан Таушанов  од Струмица предложен/a од политичка партија 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 28/1            Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                               Претседател, 
 С т р у м и ц а                    Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1722  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1722. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1722 се избира Петар Стојанов 

од Струмица вработен/a во ОМУ „ Боро Џони“ 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1722 се избира Тони 

Пецанов од Струмица вработен/a во ОУ Мануш Турновски Ново Село  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1722 се избираат :  
1) Аида Беќирова од Струмица   вработен/a во ОУ Маршал Тито Струмица 

 2) Наташа Георгиева од Струмица  вработен/a во ЈУЗ „Бања Банско“ 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1722 се именуваат :  
 3) Никола Китановски од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Симеон Чорев од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1722 се избираат :  
 1) Дафинка Чорева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница 
Струмица, 
 2) Дијана Рубелова од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1722 се именуваат :  
 3) Стојна Јакова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Илија Секулов  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 29/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1723  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1723. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1723 се избира Данче Тасева од 

Струмица вработен/a во ООУ Даме Груев с.Куклиш  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1723 се избира Софче 

Иванова од Струмица вработен/a во Општина Струмица  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1723 се избираат :  
1) Петре Витанов од Струмица вработен/a во ЈЗУ Центар за јавно здравје  

 2) Јагода Костадинова од Струмица  вработен/a во ЈЗУ Општа Болница, 
 

  За членови на избирачкиот одбор број 1723 се именуваат :  
 3) Нада Ефтимова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Никола Манчев  од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1723 се избираат :  
 1) Катерина Палифрова од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев, 
 2) Ванчо Манолев од Струмица вработен во ОУ „Герас Цунев “Просениково 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1723 се именуваат :  
 3) Кирил Ѓузелов од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 4) Киро  Арапов   од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 30/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                    Претседател, 
 С т р у м и ц а                            Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

за избирачко место број 1724  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1724. 
За претседател на избирачкиот одбор број 1724 се избира Јован 

Механџиски од Струмица вработен/a во ОМУ „ Боро Џони“  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1724 се избира Бранко 

Јанев од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1724 се избираат :  
1) Илија Младенов од Струмица вработен/a во Водостопанство Струмичко 

поле  
 2) Лилјана Јаневска од Струмица  вработен/a во ЈЗУ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1724 се именуваат :  
 3) Тони Киров од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Ристо Думуљанов од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1724 се избираат :  
 1) Катерина Атанасовска од Струмица вработен/a во ООУ Св. Кирил и 
Методиј Дабиље 
 2) Јасминка Јовевска од Струмица вработен/a во Општина Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1724 се именуваат :  
 3) Јулијана Поп-Гузелова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Лика Трајкова  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 Бр. 11 – 31/1         Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                    Претседател, 
 С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1725  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1725. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1725 се избира Кирил Атанасов 
од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1725 се избира Ружица 

Стоилова од Струмица вработен/a во ОУ „Никола Вапцаров“ 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1725 се избираат :  
1) Валентина Димитковска од Струмица вработенa во СОУ„Јане Сандански“ 

 2) Елисавета Василева од Струмица  вработен/a во СОУ “Димитар Влахов“ 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1725 се именуваат :  
 3) Мите Цветков од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) МИТКО ЛАЗАРОВСКИ од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1725 се избираат :  
 1) Спасе Додевски од Струмица вработен/a во ОУ Сандо Масев,  
 2) Добрила Стоева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1725 се именуваат :  
 3) Стипе Шириќ од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Сузана Стоилова  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 32/1                       Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                            Претседател, 
 С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1726  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1726. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1726 се избира Калипса 

Атанасова од Струмица вработен/a во ОУ Никола Вапцаров  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1726 се избира 

Снежана Трендафилова од Струмица вработен/a во ОУ Гоце Делчев Василево 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1726 се избираат :  
1) Горјан Стајковски од Струмица вработен/a во ПОУ Св. Климент Охридски 

Ново Село  
 2) Соња Дацева од Струмица  вработен/a во ОУ Св. Кирил и Методиј 
Иловица, Босилово 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1726 се именуваат :  
 3) Мите Апостолов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Тони Гогов од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1726 се избираат :  
 1) Ленче Митева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница, 
 2) Митко Танчев од Струмица вработен/a во Министерство за надворешни 
работи 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1726 се именуваат :  
 3) Ефче Паљошкова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Иван Божинов  од Струмица предложен/a од политичка партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 33/1         Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1727  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1727. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1727 се избира Павлинка 

Динева од Струмица вработен/a во ОУ Видое Подгорец 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1727 се избира 

Елизабета Ричлиева од Струмица вработен/a во ОУ Дом за деца и млади Благој 
Мучето  

За членови на избирачкиот одбор број 1727 се избираат :  
1) Ване Колушков од Струмица вработен/a во ОУ Маршал Тито  

 2) Зоран Стојанов од Струмица  вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1727 се именуваат :  
 3) Слободан Ангелов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Николчо Костовски од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1727 се избираат :  
 1) Ванѓа Тасевска од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 2) Благој Чобанов од Струмица вработен/a во ЈП Македонски шуми 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1727 се именуваат :  
 3) Александар Муканов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Трајче Гогов  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 –34/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                          Претседател, 
 С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1728  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1728. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1728 се избира Сепка 

Мустафова од Струмица вработен/a во ОУ Никола Вапцаров 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1728 се избира Васил 

Алачов од Струмица вработен/a во НУ Центар за култура Антон Панов 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1728 се избираат :  
1) Виолета Димитриева од Струмица вработен/a во ПОУ Св. Климент 

Охридски Ново Село ,  
 2) Марија Михаилова од Струмица  вработен/a во Општина Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1728 се именуваат :  
 3) Ване Божинов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Ѓорѓи Костов од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1728 се избираат :  
 1) Павлинка Димитриева од Струмица вработен/a во ООУ Гоце Делчев 
Василево 
 2) Милан Раденовски од Струмица вработен/a во Оу Видое Подгорец,  
 
 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1728 се именуваат :  
 3) Лефтер Панчуров од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Костадин Митров  од Струмица предложен/a 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 – 35/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1729  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1729. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1729 се избира Силвана 

Велковска од Струмица вработен/a во ОУ Сандо Масев 
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1729 се избира Маја 

Годева од Струмица вработен/a во ОУ Видое Подгорец  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1729 се избираат :  
1) Сречко Гунчев од Струмица вработен/a во НУ Центар за култура Антотн 

Панов  
 2) Татјана Андоска од Струмица  вработен/a во ЈЗУ Општа Болница,  
 

  За членови на избирачкиот одбор број 1729 се именуваат :  
 3) Александар Шопов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Петре Танчев  од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1729 се избираат :  
 1) Анита Папучарова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница, 
 2) Александар Крцев од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1729 се именуваат :  
 3) Драгица Стамболиска од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Владимир Димитриев  од Струмица предложен/a од политичка партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 36/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                       Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1730  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1730. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1730 се избира Весна Чивчиева 

од Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1730 се избира Асен 

Соколов од Струмица вработен/a во СОУ Јане Сандански  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1730 се избираат :  
1) Снежана Поповска од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 

 2) Цвета Туџарова од Струмица  вработен/a во НУЦК Антон Панов,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1730 се именуваат :  
 3) Горан Танчев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Филип Андонов од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1730 се избираат :  
 1) Звонко Устапетров од Струмица вработен/a во ЈП МРД, 
 2) Ленка Стојанова од Струмица вработен/a во ЈОУДГ Детска Радост,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1730 се именуваат :  
 3) Роберт Атанасов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Никола Орцев  од Струмица предложен/a од политичка партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 
 
 

 Бр. 11 – 37/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                           Претседател, 
 С т р у м и ц а                                    Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1731  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1731. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1731 се избира Љупка Цветкова 

од  вработен/a во Општина Струмица  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1731 се избира Ванчо 

Џатев  од  вработен/a во  Државен архив на РМ. 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1731 се избираат :  
1) Дејан Ќосев од  вработен/a во ОУ „Маршал Тито“ Струмица  
2) Мерал Амедова од Струмица  вработен/a во ОУ „Маршал Тито 

“Струмица,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1731 се именуваат :  
 3) Кенен Асанов од Струмица предложен/a од политичка партија  
 4) Сејфула Мемедов од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1731 се избираат :  
 1) Ташимиран Мемедова од Струмица вработен/a во ОУ Маршал Тито 
Струмица, 
 2) Камбер Адилов од Струмица вработен/a во ОУ Маршал Тито Струмица,  
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1731 се именуваат :  
 3) Октај Амедов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Наби Исинов  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на општина Струмица, огласната табла на Општина Струмица  и 
пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 38/1                            Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                Претседател, 
 С т р у м и ц а                         Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1732  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1732 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1732 се избира Соња Челебиева 
од Струмица вработен/a во ООУ Сандо Масев Струмица 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1732 се избира 
Александар Трендов од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев  

 
За членови на избирачкиот одбор број 1732 се избираат :  
1) Драга Бјадова од Струмица вработен/a во ЛУ Библиотека Благој Јанков 

Мучето Струмица  
 2) Ники Костадинов од Струмица  вработен/a во ЈУЗ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1732 се именуваат :  
 3) Ристо Арсов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Аспарух Стојанов  од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1732 се избираат :  
 1) Душко Трајанов од Струмица вработен/a во НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј Струмица 
 2) Маргарита Стојанова од Струмица вработен/a во ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа Струмица, 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1732 се именуваат :  
 3) Маре Георгиева од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 4) Александар Филев  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 39/1         Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                      Претседател, 
 С т р у м и ц а                     Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1733  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1733. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1733 се избира Милка Мелева 

од Струмица вработен/a во ООУ Даме Груев с.Куклиш 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1733 се избира Ристо 

Грчев од Струмица вработен/a во ООУ Сандо Масев Струмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1733 се избираат :  
1) Александар Апостолов од Струмица вработен/a во Министерство за труд 

и социјална политика , 
 2) Ванчо Мелев од Струмица  вработен/a во НУ Центар за култура Антон 
Панов Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1733 се именуваат :  
 3) Мелев Александар од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Никола Ангелов  од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1733 се избираат :  
 1) Митко Петков од Струмица вработен/a во ЈЗУ Центар за јавно здравје 
Струмица, 
 2) Марика Арсовска од Струмица вработен/a во ОУ Маршал Тито Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1733 се именуваат :  
 3) Љупчо Арапов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Сашко Ристов   од Струмица предложен/a од политичка партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 40/1           Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                           Претседател, 
 С т р у м и ц а                                      Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1734  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1734. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1734 се избира Силвана 

Абрашева од Струмица вработен/a во ООУ Сандо Масев Струмица 
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1734 се избира Драгана 

Андонова од Струмица вработен/a во ЈОУДГ Детска Радост Стрмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1734 се избираат :  
1) Нада Илиевска од Струмица вработен/a во ОУ Видео Подгорец 

Струмица 
 2) Весна Пецева од Струмица  вработен/a во ООУ Даме Груев с.Куклиш,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1734 се именуваат :  
 3) Владе Ристевски од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Петре  Ристов од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1734 се избираат :  
 1) Ристо Даов од Струмица вработен/a во Управа за водење на матични 
книги, 
 2) Димитар Митев од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1734 се именуваат :  
 3) Миле Пецев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Тане Стојанов  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11- 41/1                  Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                               Претседател, 
 С т р у м и ц а                            Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1735  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1735. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1735 се избира Гордана 

Кончалиева од Струмица вработен/a во ЈОУДГ Детска Радост  
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1735 се избира Митко 

Митев од Струмица вработен/a во ООУ Гоце Делчев Василево 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1735 се избираат :  
1) Јасминка Цамбулева од Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов  

 2) Ристо Јанев од Струмица  вработен/a во ЈЗУ Општа Болница Струмица,  
 

  За членови на избирачкиот одбор број 1735 се именуваат :  
 3) Тимо Комаров од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Васил Милев од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1735 се избираат :  
 1) Цвета Димитрова од Струмица вработен/a во ОУ МаршалТито Струмица, 
 2) Ленче Туфекчиева од Струмица вработен/a во ОУ Видео Подгорец 
Струмица,  
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1735 се именуваат :  
 3) Кире Кончалиев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Васе Узунов  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 42/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                            Претседател, 
 С т р у м и ц а                                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н ие 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1736  
 
 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1736. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1736 се избира Ташко Панов од 

Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица 
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1736 се избира Никола 

Митев од Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов Струмиц 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1736 се избираат :  
1) Елена Јанеска од Струмица вработен/a во Министерство за финансии 

 2) Викторија Џумајлиева од Струмица  вработен/a во Агенција за храна и 
ветеринарство на РМ,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1736 се именуваат :  
 3) Соња Патарова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Александар Бинев од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1736 се избираат :  
 1) Никола Витларов од Струмица вработен/a во Општина Василево 
 2) Ленка Костова од Струмица вработен/a во ООУ Гоце Делчев Васиелво, 
Василево 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1736 се именуваат :  
 3) Македонка Фиданова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Наке Делев   од Струмица предложен/a од политичка партија 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 43/1                             Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                         Претседател, 
 С т р у м и ц а                                  Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

за избирачко место број 1737  
 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1737. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1737 се избира Татјана Донкова 

од Струмица вработен/a во Државно Правобранителство на РМ 
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1737 се избира Ани 

Катранџиева од Струмица вработен/a во ОУ св.Кирил и Методиј Иловица, 
Босилово 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1737 се избираат :  
1) Лилјана Митева од Струмица вработен/a во Фонд за здравствено 

осигурување 
 2) Коце Крмзов од Струмица  вработен/a во Општина Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1737 се именуваат :  
 3) Билјана Митева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Диме Василев од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1737 се избираат :  
 1) Славчо Василев од Струмица вработен/a во ОУ Видео Подгорец 
 2) Благородна Јанакиева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница 
Струмица 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1737 се именуваат :  
 3) Наташа Василева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Александар Трендов  од Струмица предложен/a од политичка партија 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 Бр. 11 – 44/1                    Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.               Претседател, 
 С т р у м и ц а                        Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1738  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1738. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1738 се избира Ристена Костова 

од Струмица вработен/a во ОУ Герас Цунев Просениково, Струмица 
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1738 се избира 

Наталија Мишовска Стоилкова од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев 
Струмица 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1738 се избираат :  
1) Христинка Каламерникова од Струмица вработен/a во ООУ Сандо Масев 

Струмица 
 2) Кољчо Митев од Струмица  вработен/a во ЈЗУ Здравствен Дом Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1738 се именуваат :  
 3) Миле Новаков од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Милена Петкова  од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1738 се избираат :  
 1) Јанко Циев од Струмица вработен/a во ОУ Герас Цунев Просениково, 
Струмица 
 2) Неша Ристова од Струмица вработен/a во ООУ Гоце Делчев Босилово 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1738 се именуваат :  
 3) Ванчо Колевски од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Зорица  Туџарова  од Струмица предложен/a 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 -  45/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                  Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1739  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1739. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1739 се избира Вера Делева од 

Струмица вработен/a во ОУ Никола Вапцаров Струмица 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1739 се избира 

Слободан Вета од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев СТрумица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1739 се избираат :  
1) Гиго Вета од Струмица вработен/a во УО музичко образование Боро 

Џони Струмица 
 2) Жаклина Виранова од Струмица  вработен/a во ЈП за стопанисување со 
шуми Македонски шуми,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1739 се именуваат :  
 3) Софија Танева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Дивна  Попова  од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1739 се избираат :  
 1) Соња Ивановска од Струмица вработен/a во ОУ Маршал Тито Струмица 
 2) Звонко Ивановски од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев 
Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1739 се именуваат :  
 3) Виолета Донева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Афродита Покрајчева   од Струмица предложен/a 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 – 46/1                       Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                      Претседател, 
 С т р у м и ц а                                Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1740  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1740. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1740 се избира Никола Глигоров 

од Струмица вработен/a во ООУ Сандо Масев Струмица 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1740 се избира Сунчица 

Семенкова од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1740 се избираат :  
1) Јанко Бозов од Струмица вработен/a во ЈП МРД 

 2) Даниела Димитрова од Струмица  вработен/a во ОУ Видео Подгорец 
Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1740 се именуваат :  
 3) Гонца Бозова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Наце  Ристоманов  од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1740 се избираат :  
 1) Валентина Семенкова од Струмица вработен/a во ООУ Сандо Масев 
Струмица 
 2) Катерина Цветкова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен Дом 
Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1740 се именуваат :  
 3) Весна Митева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Марјан Кракутовски   од Струмица предложен/a 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 – 47/1                      Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                     Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1741  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1741. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1741 се избира Виолетка 

Спасова од Струмица вработен/a во ООУ Сандо Масев Струмица 
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1741 се избира Страхил 

Фончев од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1741 се избираат :  
1) Љупка Клјанкова од Струмица вработен/a во ООУ Сандо Масев 

Струмица 
 2) Олгица Пиперевалиева од Струмица  вработен/a во ОУ Маршал Тито 
Муртино 
 

  За членови на избирачкиот одбор број 1741 се именуваат :  
 3) Митко Чивчиев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Петар Јаков  од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1741 се избираат :  
 1) Никола Грнчаров од Струмица вработен/a во ЈУЗЗР Бања Банско 
 2) Марика Гогова од Струмица вработен/a во ЈОУДГ Детска Радост 
Струмица,  
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1741 се именуваат :  
 3) Зоран Костадинов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Фреди Бозов     од Струмица предложен/a 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 – 48/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                             Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1742  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1742. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1742 се избира Дафина 

Далакчиева од Струмица вработен/a во ОУ Никола Вапцаров Струмица  
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1742 се избира 

Бранислав Пепиќ од Струмица вработен/a во НУ Центар за култура Антон Панов 
Струмица  

 
За членови на избирачкиот одбор број 1742 се избираат :  
1) Ленка Вучкова од Струмица вработен/a во ООУ Гоце Делчев Василево  

 2) Тина Атанасова од Струмица  вработен/a во ЈЗУ Центар за јавно здравје 
Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1742 се именуваат :  
 3) Билјана Мелева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Ленче Станкова  од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1742 се избираат :  
 1) Мите Ангелов од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница СТрумица 
 2) Ален Нанов од Струмица вработен/a во НУ центар за култура Антон 
Панов Струмица 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1742 се именуваат :  
 3) Јулјана Ристова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Весна Стојкова   од Струмица предложен/a 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 – 49/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                          Претседател, 
 С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1743  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1743. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1743 се избира Марија 

Гарванлиева од Струмица вработен/a во Општина Струмица 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1743 се избира Натка 

Ташева од Струмица вработен/a во ОУ Видео Подгорец Колешино, Ново Село  
За членови на избирачкиот одбор број 1743 се избираат :  
1) Славчо Матков од Струмица вработен/a во ЈУ меѓопштинско центар за 

социјална работа Струмица  
 2) Ѓорги Хаџи-Тосев од Струмица  вработен/a во СОУ Димитар Влахов 
Струмица 

 За членови на избирачкиот одбор број 1743 се именуваат :  
 3) Бранко Гарванлиев од Струмица предложен/a од политичка партија
 4) Џоко Костуранов од Струмица  предложен/a од политичка партија  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1743 се избираат :  
 1) Добра Георгиевска од Струмица вработен/a во ЈОУДГ детска Радост 
Струмица, 
 2) Зора Хаџи Тосева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа Болница 
Струмица,  

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1743 се именуваат :  
 3) Кире Кавазов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Јован Иванов  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 50/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1744  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1744. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1744 се избира Сузана 

Паланкова од Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1744 се избира Томе 

Јованов од Струмица вработен/a во ОУ Геарс Цунев Процесниково  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1744 се избираат :  
1) Катица Костадинова од Струмица вработен/a во ОУ Сандо Масев 

Струмица 
 2) Ванчо Мишев од Струмица  вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица 
 
 За членови на избирачкиот одбор број 1744 се именуваат :  
 3) Петре Георгиев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Силвана Коцева  од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1744 се избираат :  
 1) Марија Гогова од Струмица вработен/a во ЈУЗ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско, 
 2) Билјана Христоманова од Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов, 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1744 се именуваат :  
 3) Игор Милев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Елизабета Гогова   од Струмица предложен/a од политичка партија 
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 51/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                     Претседател, 
 С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1745  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1745. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1745 се избира Верка Џатева од 

Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов  
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1745 се избира Стамен 

Јованов од Струмица вработен/a во ОУ Гоце Делчев Босилово 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1745 се избираат :  
1) Марика Гунчева од Струмица вработен/a во ОУ Сандо Масев Струмица  

 2) Нада Трајкова од Струмица  вработен/a во ОУ Видое Подгорец 
 

  За членови на избирачкиот одбор број 1745 се именуваат :  
 3) Марјан Младенов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Марија Ристова од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1745 се избираат :  
 1) Виолета Стојчева од Струмица вработен/a во СОУ Јане Сандански 
 2) Вера Ѓетова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1745 се именуваат :  
 3) Славе М. Глигоров од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Верица Јорданова  од Струмица предложен/a 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 – 52/1                        Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                         Претседател, 
 С т р у м и ц а                                       Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор за  

избирачко место број 1746  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1746. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1746 се избира Панче Илиев од 
Струмица вработен/a во ОУ Маршал Тито Струмица 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1746 се избира Анкица 

Чавдова од Струмица вработен/a во ОУ Сандо Масев Струмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1746 се избираат :  
1) Веселинка Трајковска од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев 

Струмица 
 2) Јасмина Пупановска од Струмица  вработен/a во ОУ Никола Вапцаров 
Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1746 се именуваат :  
 3) Ристо Бонев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ЉОПЧЕ ВАСИЛЕВА од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1746 се избираат :  
 1) Зорица Ѓоргиева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 2) Драган Костадиновски од Струмица вработен/a во ЈП Македонски шуми 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1746 се именуваат :  
 3) Драган Гонев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Александар Пакетов  од Струмица предложен/a 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 – 53/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                      Претседател, 
 С т р у м и ц а                    Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1747  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1747. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1747 се избира Јован Милев од 

Струмица вработен/a во Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1747 се избира Зорица 
Иванова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1747 се избираат :  
1) Оливера Палифрова од Струмица вработен/a во ОУ Герас Цунев 

Просениково 
 2) Јанко Шилинов од Струмица  вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1747 се именуваат :  
 3) Ташев Мирчо од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Наум Алчев од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1747 се избираат :  
 1) Нада Анчева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 
 2) Весна Тодорова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1747 се именуваат :  
 3) Весна Гошева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Љубица Стоилова  од Струмица предложен/a 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 – 54/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1748  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1748. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1748 се избира Југослав 

Тренчовски од Струмица вработен/a во ОУ Гоце Делчев Босилово 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1748 се избира Марија 

Фончева од Струмица вработен/a во Социјална работа Струмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1748 се избираат :  
1) Дончо Шонтевски од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 

 2) Родна Гарванлиева од Струмица  вработен/a во ОУ Гоце Делчев 
Василево 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1748 се именуваат :  
 3) Елисавета Гогова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Наќе Митров од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1748 се избираат :  
 1) Лилјана Беќарова од Струмица вработен/a во Завод за заштита на 
спомениците и музеј Струмица 
 2) Нада Гогова од Струмица вработен/a во ЈОУДГ Детска радост Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1748 се именуваат :  
 3) Снежана Узунова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Атанас Митров  од Струмица предложен/a од политичка партија 

 
 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 55/1            Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                         Претседател, 
 С т р у м и ц а                                Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член  Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1749  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1749. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1749 се избира Невенка 

Дончевска од Струмица вработен/a во ОУ Никола Вапцаров Струмица 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1749 се избира Марика 

Манолева од Струмица вработен/a во Општина Струмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1749 се избираат :  
1) Живка Милева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 

 2) Катица Мицева од Струмица  вработен/a во ОУ Видое Подгорец 
Колешино, Ново Село 
 

  За членови на избирачкиот одбор број 1749 се именуваат :  
 3) Јулија Милкова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Ангелина Марангозова од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1749 се избираат :  
 1) Стојан Христов од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 
 2) Димитар Паланов од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1749 се именуваат :  
 3) Катерина Најденова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Руска Чапанова  од Струмица предложен/a од политичка партија 

 
 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 56/1           Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                    Претседател, 
 С т р у м и ц а                       Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1750  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1750. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1750 се избира Катерина 

Божијанова од Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1750 се избира Никола 

Делевски од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1750 се избираат :  
1) Тоди Велков од Струмица вработен/a во Општина Струмица  

 2) Јулијана Иванова од Струмица  вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1750 се именуваат :  
 3) Снежана Василева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Никола Стојанов од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1750 се избираат :  
 1) Душка Кирчанова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 
 2) Марјанчо Дедејски од Струмица вработен/a во Агенција за храна и 
ветеринарство 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1750 се именуваат :  
 3) Весна Минова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Драги Маџаров  од Струмица предложен/a од политичка партија  

 
 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 57/1                Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1751  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1751. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1751 се избира Елена Кирова од 

Струмица вработен/a во СОУ Јане Сандански 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1751 се избира Архелос 

Туранов од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1751 се избираат :  
1) Живанка Клјанкова од Струмица вработен/a во ОУ Видое Подгорец 

Струмица 
 2) Убавка Упчева од Струмица  вработен/a во СОУ Јане Сандански 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1751 се именуваат :  
 3) Љубинка Чонева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Ѓорги Мирчев од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1751 се избираат :  
 1) Фроска Ѓоргиева од Струмица вработен/a во ЈОУДГ Детска радост 
Струмица 
 2) Зоран Тауков од Струмица вработен/a во Општина Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1751 се именуваат :  
 3) Митко Наков од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Данче Чурлинова  од Струмица предложен/a од политичка партија 
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 58/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                               Претседател, 
 С т р у м и ц а                Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1752  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1752. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1752 се избира Наташа Гошева 

од Струмица вработен/a во Агенција за храна и ветеринарство 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1752 се избира Верица 

Димова од Струмица вработен/a во ОУ Климент Охридски Облешево  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1752 се избираат :  
1) Блажо Ичев од Струмица вработен/a во ОУ Св. Кирил и Методиј 

Иловица, Босилово 
 2) Милица Грнчарова од Струмица  вработен/a во Фонд за здравствено 
осигурување 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1752 се именуваат :  
 3) Нетка Димовкса од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Гоце Поп-Алексов од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1752 се избираат :  
 1) Маре Караристова од Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов 
 2) Раде Кренков од Струмица вработен/a во СОУ Гоце Делчев Валандово 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1752 се именуваат :  
 3) Сречко Ѓузелов од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Роберт Ѓоргиев  од Струмица предложен/a од политичка партија 
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 59/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                 Претседател, 
 С т р у м и ц а                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 
 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1753  
 
 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1753. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1753 се избира Драгица Пецева 
од Струмица вработен/a во СОУ Сандо Масев Струмица 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1753 се избира Ристо 
Сулев од Струмица вработен/a во ОУ Маршал Тито Струмица 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1753 се избираат :  
1) Совче Скубак од Струмица вработен/a во ОУ Св. Кирил и Методиј 

Дабиље 
 2) Ирена Атанасова од Струмица  вработен/a во Детска Радост Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1753 се именуваат :  
 3) Снежана Андонова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Розите Манчева од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1753 се избираат :  
 1) Лилјана Атанасова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 2) Ванчо Урдов од Струмица вработен/a во ЈП Македонски шуми 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1753 се именуваат :  
 3) Виолета Калапоцева од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 4) Милица Димонцалиева  од Струмица предложен/a од политичка партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 60/1              Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                        Претседател, 
 С т р у м и ц а                     Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1754  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1754. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1754 се избира Драган Маџиров 

од Струмица вработен/a во Центар за култура Антон Панов 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1754 се избира Владо 

Дунгевски од Струмица вработен/a во Министерство за економија 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1754 се избираат :  
1) Марија Узунова од Струмица вработен/a во ОУ Сандо Масев Струмица 

 2) Даница Андонова од Струмица  вработен/a во ЈУЗ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1754 се именуваат :  
 3) Илија Ајдински од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) АТАНАС ДИНЕВ од Струмица  предложен/a од политичка партија 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1754 се избираат :  
 1) Милка Апостолова од Струмица вработен/a во Дом за деца и млади 
Благој Јанков Мучето 
 2) Павлина Гогова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1754 се именуваат :  
 3) Ленче Вргаљакова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) БОГДАН ТОДОРОВ  од Струмица предложен/a од политичка партија 
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 61/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                  Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број  1755  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1755. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1755 се избира Анкица 
Божикова од  вработен/a во СОУ Никола Карев 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1755 се избира Леонид 
Богоев од  вработен/a во Државен Архив на РМ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1755 се избираат :  
1) Виолета Богоева од  вработен/a во ООУ Даме Груев с.Куклиш 

 2) Лилјана Јанкова од   вработен/a во ООУ Сандо Масев, 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1755 се именуваат :  
 3) Мустафов Муслим од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) Петре Трајанов од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1755 се избираат :  
 1) Билјана Велкова од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница 
 2) Александар Арапов од  вработен/a во ОУ св.Кирил и Методиј Иловица, 
Босилово 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1755 се именуваат :  
 3) Латифоф Нешат од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ДЕМИР АГУШЕВ  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 62/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                       Претседател, 
 С т р у м и ц а                     Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н ие  
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1756  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1756. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1756 се избира Атанас Манолев 

од Струмица вработен/a во Општина Струмица 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1756 се избира Мимоза 

Јовановска од Струмица вработен/a во ОУ Видое ПОдгорец 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1756 се избираат :  
1) Селами Шавлев од Струмица вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом 

 2) Евгенија Гогова од Струмица  вработен/a во ЈУЗ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1756 се именуваат :  
 3) Ковачев Бранко од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ТОНИ ГЛИГОРОВ од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1756 се избираат :  
 1) Нада Каркалашева од Струмица вработен/a во ОУ Боро Џони Струмица 
 2) Весна Бонева од Струмица вработен/a во ЈЗУ Општа болница Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1756 се именуваат :  
 3) Каркалашев Тошо од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ТАСИМ ЈУСЕИНОВ  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 63/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                             Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1757  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1757. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1757 се избира Василка 
Георгиева од Струмица вработен/a во Завод за заштита на спомениците и музеј, 
Струмица 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1757 се избира Зоран 
Танчев од  вработен/a во ПОУ „Св Климент Охридски“ Ново Село. 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1757 се избираат :  
1) Игор Димоски од  вработен/a во Агенција за катастар на недвижности  ; 

 2) Ѓорѓе Бонев од   вработен/a во Општина Струмица; 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1757 се именуваат :  
 3) Јашар Абдиев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ПАНЧЕ ЈАНЕВ од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1757 се избираат :  
 1) Валентина Митева од Струмица вработен/a во ЈЗУ ОПшта болница 
 2) Неби Еминов од Струмица вработен/a во ЈП Македонија пат,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1757 се именуваат :  
 3) Атиџа Мемедова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ЕРЏАН ШАБАНОВ  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 64/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                Претседател, 
 С т р у м и ц а                         Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1758  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1758. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1758 се избира Марјан Ефтимов 

од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1758 се избира Виолета 

Георгиева од Струмица вработен/a во СОУ Димитар Влахов 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1758 се избираат :  
1) Зорица Илкова од Струмица вработен/a во Агенција за поттикнување на 

развој на земјоделството, Битола 
 2) Славчо Лапевски од Струмица  вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1758 се именуваат :  
 3) Мите Ташев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ЛОРА ПЕТРОВА од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1758 се избираат :  
 1) Стојан Котев од Струмица вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица 
 2) Фроска Хаџи-Тосева од Струмица вработен/a во Детска Радост,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1758 се именуваат :  
 3) Елица Трајкова од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ВАНЧО ЈАНКОВСКИ  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 65/1                    Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                Претседател, 
 С т р у м и ц а                          Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1759  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1759. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1759 се избира Љубомир 

Едровски од Струмица вработен/a во ОУ Никола Вапцаров  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1759 се избира Томе 

Китановски од Струмица вработен/a во ООУ Гоце Делчев Василево 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1759 се избираат :  
1) Елена Банкова Пандева од Струмица вработен/a во ОУ Никола Вапцаров  

 2) Мите Спасов од Струмица  вработен/a во ОУ Видое Подгорец 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1759 се именуваат :  
 3) Слободанка Димитриева од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) БЛАЖО БРНДЕВСКИ од Струмица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1759 се избираат :  
 1) Соња Ќуртовиќ од Струмица вработен/a во ЈП Македонски Шуми, 
 2) Иван Трајков од Струмица вработен/a во Општина Босилово,  
 
 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1759 се именуваат :  
 3) Митко Бујуклиев од Струмица предложен/a од политичка партија 
 4) ДИМИТАР АНГЕЛОВ  од Струмица предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 66/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                         Претседател, 
 С т р у м и ц а                       Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1760  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1760. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1760 се избира Томе 

Темелковски од с. Градско Балдовци вработен/a во СОУ Димитар Влахов 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1760 се избира Емилија 

Кирова од с. Градско Балдовци вработен/a во ОУ Никола Вапцаров Струмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1760 се избираат :  
1) Павлина Стоичовска од с. Градско Балдовци вработен/a во ЈОУДГ 

Детска Радост Струмица 
 2) Бранко Митров од с. Градско Балдовци  вработен/a во ОУ Никола 
Вапцаров Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1760 се именуваат :  
 3) Ѓорге Митев од с. Градско Балдовци предложен/a од политичка партија 
 4) ЉУПЧО РИСТОВ од с. Градско Балдовци  предложен/a од политичка 
партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1760 се избираат :  
 1) Ленче Велкова од с. Градско Балдовци вработен/a во ЈЗУ Психијатриска 
болница Негорци 
 2) Соња Ѓорѓиева од с. Градско Балдовци вработен/a во ЈЗУ Општа 
болница Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1760 се именуваат :  
 3) Трајков Иљо од с. Градско Балдовци предложен/a од политичка партија 
 4) СИЛВАНА КРСТЕВА  од с. Градско Балдовци предложен/a од политичка  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 67/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                Претседател, 
 С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1761  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1761. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1761 се избира Ѓорѓи Грамбазов 

од с.Вељуса вработен/a во Водостопанство Струмичко поле , 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1761 се избира Даница 

Грклјанова од с.Вељуса вработен/a во ОУ Гоце ДелчевВељуса 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1761 се избираат :  
1) Игор Ангелов од с.Вељуса вработен/a во УОМО Боро Џони Струмица 

 2) Љубинка Ангелова од с.Вељуса  вработен/a во ЈПС Македонски Шуми 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1761 се именуваат :  
 3) Панчо Василев од с.Вељуса предложен/a од политичка партија 
 4) РИСТО МИЕВ од с.Вељуса  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1761 се избираат :  
 1) Томе Јанев од с.Вељуса вработен/a во ОУ Гоце Делчев Вељуса 
 2) Благој Грамбозов од с.Вељуса вработен/a во ЈП за одржување и заштита 
на магистралните 

  
 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1761 се именуваат :  

 3) Сузана Филева од с.Вељуса предложен/a од политичка партија 
 4) БЛАЖО ЛОНЧЕВ  од с.Вељуса предложен/a од политичка партија  
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 68/1                   Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                             Претседател, 
 С т р у м и ц а                           Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1762  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1762. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1762 се избира Ѓорѓе Плавчов 

од с.Вељуса вработен/a во ОУ Гоце Делчев Вељуса  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1762 се избира 

Димитраќ Михаилов од с.Вељуса вработен/a во ОУ Гоце Делчев Струмица  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1762 се избираат :  
1) Нада Плавчова од с.Вељуса вработен/a во ЈЗУ Здравен Дом Струмица  

 2) Коце Михајлов од с.Вељуса  вработен/a во Агенција за катастар на 
недвижности, 
 

  За членови на избирачкиот одбор број 1762 се именуваат :  
 3) Мило Филев од с.Вељуса предложен/a од политичка партија 
 4) ТОМЧЕ МИХАИЛОВ од с.Вељуса  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1762 се избираат :  
 1) Галинка Михаилова од с.Вељуса вработен/a во ОУ Гоце Делчев Вељуса, 
 2) Виолета Ташева од с.Вељуса вработен/a во ОУ Гоце Делчев Вељуса,  
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1762 се именуваат :  
 3) Ружа Михова од с.Вељуса предложен/a од политичка партија 
 4) МИЛЕ ПЕЕВ  од с.Вељуса предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 69/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                    Претседател, 
 С т р у м и ц а                Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1763  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1763. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1763 се избира Душко Василев 
од  вработен/a во Општина Струмица 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1763 се избира Славчо 
Хаџијски од  вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица  

За членови на избирачкиот одбор број 1763 се избираат :  
1) Кирил Димитриев од с. Баница вработен/a во ЈУЗ заштита и 

рехабилитација ,  
 2) Нурија Пандевска од с. Баница  вработен/a во ООУ Сандо Масев 
Струмица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1763 се именуваат :  
 3) Славе Стојанов од с. Баница предложен/a од политичка партија 
 4) Дончо Митев од с.Баница  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1763 се избираат :  
 1) Ѓорѓе Ангов од  вработен/a во ЈУ Социјални работи,  
 2) Лазар Христов од  вработен/a во ООУ Гоце Делчев Василево,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1763 се именуваат :  
 3) Франц Милушев од с. Баница предложен/a од политичка партија 
 4) ТОМЧО МИТЕВ  од с.Баница предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 70/1           Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                 Претседател, 
 С т р у м и ц а                                         Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1764  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1764. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1764 се избира Васил Ширков од 

с. Водоча вработен/a во Министерство за финансии 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1764 се избира 

Слободанка Михајлова од с. Водоча вработен/a во ООУ Сандо Масев Струмица  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1764 се избираат :  
1) Атанас Ширков од с. Водоча вработен/a во Водстопанство Струмичко 

Поле  
 2) Лила Коцева од с. Водоча  вработен/a во ЈЗУ Здравствен Дом Струмица,  
 

  За членови на избирачкиот одбор број 1764 се именуваат :  
 3) Стојанов Митко од с. Водоча предложен/a од политичка партија 
 4) АЛЕКСА ДОНЕВ од с. Водоча  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1764 се избираат :  
 1) РончеИлиева од с. Водоча вработен/a во ЈЗУ Општа Болница, 
 2) Панчо Илиев од с. Водоча вработен/a во Водостопанство Струмичко 
поле,  
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1764 се именуваат :  
 3) Ване Апостолов од с. Водоча предложен/a од политичка партија 
 4) ДАНИЕЛА КЕЧЕВА  од с. Водоча предложен/a од политичка партија  
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 71/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                            Претседател, 
 С т р у м и ц а                                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

 
Р е ш е н и е 

за формирање на избирачки одбор  
за избирачко место број 1765  

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1765. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 1765 се избира Весна Колева од 

с. Добрејци вработен/a во ООУ Гоце Делчев Василево  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1765 се избира Зора 

Ѓорѓиева од с. Добрејци вработен/a во ООУ Гоце Делчев Василево 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1765 се избираат :  
1) Драгица Алексовска од с. Добрејци вработен/a во ООУ Гоце Делчев 

Босилово 
 2) Ѓорге Здравев од с. Добрејци  вработен/a во Министерствоз а 
образование и наука 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1765 се именуваат :  
 3) Ванчо Костадинов од с. Добрејци предложен/a од политичка партија 
 4) ЗОРИЦА ГОРГИЕВА од с. Добрејци  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1765 се избираат :  
 1) Атанаско Вучковски од с. Добрејци вработен/a во ЈПС Македнски Шуми, 
 2) Јордан Ѓорѓиев од с. Добрејци вработен/a во ЈПС Македонски Шуми,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1765 се именуваат :  
 3) Миле Костов од с. Добрејци предложен/a од политичка партија 
 4) ЗОРАН КОЦЕВ  од с. Добрејци предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 72/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                             Претседател, 
 С т р у м и ц а                    Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1766  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1766. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1766 се избира Миле 

Новоселски од с. Добрејци вработен/a во ОУ Герас Цунев Просениково  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1766 се избира Тања 

Црвенковска од с. Добрејци вработен/a во ОУ Видое Подгорец Струмица  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1766 се избираат :  
1) Соња Наскова од с. Добрејци вработен/a во ЈОУДГ Детска Радост  

 2) Војо Пецуровски од с. Добрејци  вработен/a во ЈОУДГ Детска Радост,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1766 се именуваат :  
 3) Митко Митев од с. Добрејци предложен/a од политичка партија 
 4) ВЕСНА ПЕШЕВСКА од с. Добрејци  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1766 се избираат :  
 1) Душко Цониковски од с. Добрејци вработен/a во ОУ св. Кирил и Методиј 
Иловица,Босилово,  
 2) Васка Данилова од  вработен/a во ЈОУДГ Детска Радост,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1766 се именуваат :  
 3) Постолов Орце од с. Добрејци предложен/a од политичка партија 
 4) АНГЕЛИНА ТОМОВА  од с. Добрејци предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 73/1                  Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                  Претседател, 
 С т р у м и ц а                          Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р  е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1767  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1767. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1767 се избира Владимир 

Партинов од  вработен/a во Биро за развој на образованието  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1767 се избира Христо 

Митров од  вработен/a во Агенција за катастар на недвижности  
За членови на избирачкиот одбор број 1767 се избираат :  
1) Стаменчо Јанчев од с.Рич вработен/a во ЈПС Македонски Шуми ,  

 2) Блажо Илјачев од с.Рич  вработен/a во ЈПС Македонски Шуми,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1767 се именуваат :  
 3) Жанко Иванов од с.Рич предложен/a од политичка партија 
 4) Митев Стојчо од с.Рич  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1767 се избираат :  
 1) Ѓоко Стојков од с.Рич вработен/a во Водостопанство Струмичко Поле, 
 2) Блажо Костов од с.Рич вработен/a во ОУ Маршал Тито Струмица,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1767 се именуваат :  
 3) Блажо Јанчев од с.Рич предложен/a од политичка партија 
 4) Трајков Тони  од с.Рич предложен/a од политичка партија  
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 74/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1768  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1768. 
 

За претседател на избирачкиот одбор број 1768 се избира Зоран Узунов  
вработен/a во Општина Струмица . 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1768 се избира 
Стојанка Галева   вработен/a во ООУ Сандо Масев Струмица . 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1768 се избираат :  
1) Горан Цеков вработен/a во ЈПС шуми Македонски Шуми ; 

 2) Ирис Кумбарџи Каја    вработен/a во ОУ Маршал Тито ; 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1768 се именуваат :  
 3) Кољо Ицев од с.Попчево предложен/a од политичка партија 
 4) Фросина Атанасова од с.Попчево  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1768 се избираат :  
 1) Бранко Јованов од с. Попчево вработен/a во ОУ Маршал Тито Струмица, 
 2) Нако Митров   вработен/a во Водостопанство Струмичко Поле Струмица; 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1768 се именуваат :  
 3) Ѓорги Бачев од с.Рич предложен/a од политичка партија 
 4) Васе Вучков  од с.Попчево предложен/a од политичка партија  
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 75/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                     Претседател, 
 С т р у м и ц а                   Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1769  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1769. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1769 се избира Софија Давчева 

од  вработен/a во СОУ Никола Карев  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1769 се избира 

МАријана Христова од  вработен/a во СОУ Јане Сандански Струмица  
За членови на избирачкиот одбор број 1769 се избираат :  
1) Костадин Трајков од  вработен/a во ОУ ДАме Груев Куклиш ,  

 2) Невенка Ристова од   вработен/a во СОУ Никола Карев,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1769 се именуваат :  
 3) Мите Ѓоргиев од с.Рич предложен/a од политичка партија 
 4) РАТКО МИТЕВ од с.Рич  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1769 се избираат :  
 1) Ефтим Младенов од  вработен/a во ОУ ДАме Груев Куклиш, 
 2) Александар Атанасов од  вработен/a во Фонд заздравствено 
осигурување,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1769 се именуваат :  
 3) Стојан Ѓоргиев од с.Рич предложен/a од политичка партија 
 4) СПАСО ТЕРЗИЕВ  од с.Рич предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 76/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                       Претседател, 
 С т р у м и ц а                Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1770  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1770. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1770 се избира Ацо Атанасов од 

с.Дабиља вработен/a во ООУ Даме Груев с.Куклиш 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1770 се избира Антонио 

Атанасов од с.Дабиља вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1770 се избираат :  
1) Митко Колев од с.Дабиља вработен/a во ООУ св.Кирил и Методиј 

Дабиље  
 2) Ванчо Василев од с.Дабиља  вработен/a во ООУ Гоце Делчев Босилово,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1770 се именуваат :  
 3) Душко Атанасов од с.Дабиља предложен/a од политичка партија 
 4) ЃОРЃИ МИТЕВ од с.Дабиља  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1770 се избираат :  
 1) Роза Ѓорѓиева од с.Дабиља вработен/a во ЈЗУ Општа Болница, 
 2) Гордана Василева од с.Дабиља вработен/a во СОУ Димитар Влахов,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1770 се именуваат :  
 3) Коце Божиков од с.Дабиља предложен/a од политичка партија 
 4) ЖАН ЈОВАНОВ  од с.Дабиља предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 77/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                             Претседател, 
 С т р у м и ц а                               Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1771  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1771. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1771 се избира Душко Филев од 

с.Дабиља вработен/a во УОМО Боро Џони Струмица  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1771 се избира 

Елисавета Мирчева од с.Дабиља вработен/a во ОУ св.Кирили Методиј 
Иловица,Босилово  

 
За членови на избирачкиот одбор број 1771 се избираат :  
1) Ванѓа Ристова од с.Дабиља вработен/a во ЈЗУ Општа Болница Струмица  

 2) Маринела Стојанова од с.Дабиља  вработен/a во ООУ Сандо Масев 
СТрумица 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1771 се именуваат :  
 3) Аница Панова од с.Дабиља предложен/a од политичка партија 
 4) ЃОРЃИ ФИЛЕВ од с.Дабиља  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1771 се избираат :  
 1) Аце Стојанов од с.Дабиља вработен/a во ООУ Сандо Масев СТрумица, 
 2) ЃорѓеПандев од с.Дабиља вработен/a во ЈЗУ Општа Болница Струмица,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1771 се именуваат :  
 3) Жан Панов од с.Дабиља предложен/a од политичка партија 
 4) НИКОЛЧО МИТРОВ  од с.Дабиља предложен/a од политичка партија  
 

 
 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 78/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                    Претседател, 
 С т р у м и ц а                             Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1772  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1772. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1772 се избира Тинка Белмезова 

од с. Просениково вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1772 се избира Љубица 

Каменчева од  вработен/a во ОУ Видое Подгорец  
За членови на избирачкиот одбор број 1772 се избираат :  
1) Горан Митев од с. Просениково вработен/a во ОУ Герас Цунев 

Просениково,Струмица  
 

 2) Весна Алтанџиева од   вработен/a во Фонд за здравствено осигурување,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1772 се именуваат :  
 3) Славица Иванова од с. Просениково предложен/a од политичка партија 
 4) ГОРАН КРСТЕВ од с. Просениково  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1772 се избираат :  
 1) Стојан Божинов од с. Просениково вработен/a во ОУ Герас Цунев 
Просениково, Струмица, 
 2) Анчица Велева од с. Просениково вработен/a во ЈЗУ Општа Болница 
Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1772 се именуваат :  
 3) Драги Палифров од с. Просениково предложен/a од политичка партија 
 4) ДИМЧЕ МИТЕВ  од с. Просениково предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 79/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1773  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1773. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1773 се избира Васе Цветков од 

с. Просениково вработен/a во ОУ Герас Цунев Просениково  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1773 се избира Крсте 

Петров од с. Просениково вработен/a во СОУ Јане Сандански Струмица  
За членови на избирачкиот одбор број 1773 се избираат :  
1) Робе Насков од с. Просениково вработен/a во ОУ Герас Цунев 

Просениково  
 2) Драги Стојанов од с. Просениково  вработен/a во ЈЗУ Општа Болница 
Струмица 

 За членови на избирачкиот одбор број 1773 се именуваат :  
 3) Ице Стоев од с. Просениково предложен/a од политичка партија 
 4) ДУШКО СТОЈАНОВ од с. Просениково  предложен/a од политичка 
партија  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1773 се избираат :  
 1) Драгица Спасова од с. Просениково вработен/a во ООУ Сандо Масев 
Струмица, 
 2) Стојан Стојанов од с. Просениково вработен/a во ЈЗУ Здравствен Дом 
СТрумица 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1773 се именуваат :  
 3) Игорчо Панов од с. Просениково предложен/a од политичка партија 
 4) ТОНИ ГОРГИЕВ  од с. Просениково предложен/a од политичка партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 80/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                 Претседател, 
 С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1793  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1793. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1793 се избира Коста Костов од  

вработен/a во Оу Гоце Делчев Василево 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1793 се избира Татјана 

Кечева од  вработен/a во ЈЗУ Општа болница  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1793 се избираат :  
1) Живко Китанов од с.Габрово вработен/a во ЈУЗЗ и рехабилитација Бања 

Банско  
 2) Лидија Настева од   вработен/a во ОУ Никола Вапцаров,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1793 се именуваат :  
 3) Митко Андонов од с.Габрово предложен/a од политичка партија 
 4) АНДОН ЦВЕТКОВ од с.Габрово  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1793 се избираат :  
 1) Каранфила Пандева од с.Габрово вработен/a во ОУ Маршал тито 
Муртино, 
 2) Панде Пецев од с.Габрово вработен/a во ЈУЗ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1793 се именуваат :  
 3) Лидија Велева од с.Габрово предложен/a од политичка партија 
 4) БЛАГОЈ ГЕОРГИЕВ  од с.Габрово предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 81/1         Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                  Претседател, 
 С т р у м и ц а                                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1827  
 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1827. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1827 се избира Гонца Јованова 

од с.Куклиш вработен/a во ООУ Даме Груев с.Куклиш СТрумица  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1827 се избира 

Штефанка Гоциевска од с.Куклиш вработен/a во Министерство за финансии , 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1827 се избираат :  
1) Силвана Атанасовска од с.Куклиш вработен/a во АКН Скопје  

 2) Васе Велков од с.Куклиш  вработен/a во Управа за хидрометеоролошки 
работи,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1827 се именуваат :  
 3) Драги Гоциев од с.Куклиш предложен/a од политичка партија 
 4) РОМЕО ПЕТРОВ од с.Куклиш  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1827 се избираат :  
 1) Роска Јанева од с.Куклиш вработен/a во ЈЗУ Општа Болница Струмица, 
 2) Атанас Витановски од с.Куклиш вработен/a во ЈПС со шуми Македонски 
Шуми,  
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1827 се именуваат :  
 3) Бранко Атанасов од с.Куклиш предложен/a од политичка партија 
 4) ЕЛЕНА ХРИСТОВА  од с.Куклиш предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 82/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                             Претседател, 
 С т р у м и ц а                          Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1828  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1828. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1828 се избира Владо Кршков од 

с.Куклиш вработен/a во ЈП „Македонски шуми“ 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1828 се избира Васе 

Клисаров од с.Куклиш вработен/a во Управа за водење матични книги . 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1828 се избираат :  
1) Здравко Малинов од с.Куклиш вработен/a во ДУ Гоце Делчев Штип ,  

 2) Снежана Клисарова од с.Куклиш  вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1828 се именуваат :  
 3) Алекса Милушев од с.Куклиш предложен/a од политичка партија 
 4) ВАНЕ МИТУШЕВ од с.Куклиш  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1828 се избираат :  
 1) Ратка Крстева од с.Куклиш вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш, 
 2) Ратко Кршков од с.Куклиш вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1828 се именуваат :  
 3) Зунка Николова од с.Куклиш предложен/a од политичка партија 
 4) ИГОР ПАНДЕВ  од с.Куклиш предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 83/1                       Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                      Претседател, 
 С т р у м и ц а                                     Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1829  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1829. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1829 се избира Валентина 

Пеливанова од с.Куклиш вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1829 се избира Златко 

Попов од с.Куклиш вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1829 се избираат :  
1) Викица Петрова од с.Куклиш вработен/a во ЈЗУ Општа болница  

 2) Мите Црнгаров од с.Куклиш  вработен/a во ЈП Македонски шуми,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1829 се именуваат :  
 3) Џоко Стојанов од с.Куклиш предложен/a од политичка партија 
 4) БИЛЈАНА ЦРНГАРОВА од с.Куклиш  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1829 се избираат :  
 1) Јосиф Христов од с.Куклиш вработен/a во ДМУЦ Сергеј Михајлов Штип, 
 2) Георги Петров од с.Куклиш вработен/a во ЈП Македонски шуми 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1829 се именуваат :  
 3) Ѓорѓи Црнгаров од с.Куклиш предложен/a од политичка партија 
 4) БРАНКО КЛИСАРОВ  од с.Куклиш предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 84/1                        Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                Претседател, 
 С т р у м и ц а                             Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1830  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1830. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1830 се избира Коце Атанасов 

од с. Костурино вработен/a во ЈП Македонски шуми 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1830 се избира Лилјана 

Стојчевска од  вработен/a во ОУ Герас Цунев Просенково  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1830 се избираат :  
1) Фиданка Кукова од с.Куклиш вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш  

 2) Весна Николова од   вработен/a во СОУ Димитар Влахов,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1830 се именуваат :  
 3) Куков Марјан од с.Куклиш предложен/a од политичка партија 
 4) КИРЕ ГОРЕНОВ од с.Куклиш  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1830 се избираат :  
 1) Миле Тасев од  вработен/a во Министерство за економија 
 2) Фроса Велкова од  вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица,  
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1830 се именуваат :  
 3) Гогов Атанас од с.Куклиш предложен/a од политичка партија  
 4) МОНЕ ГЛИГОРОВ  од с.Куклиш предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 85/1         Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                             Претседател, 
 С т р у м и ц а                      Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1831  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1831. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1831 се избира Мите Чирков од 

с. Костурино вработен/a во ЈП Македонски шуми  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1831 се избира Вана 

Тимчева од с. Костурино вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1831 се избираат :  
1) Мите Терзиев од с. Костурино вработен/a во ЈЗУ Општа болница  

 2) Ленка Чиркова од с. Костурино  вработен/a во ОУ Маршал Тито,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1831 се именуваат :  
 3) Гогов Оливер од с. Костурино предложен/a од политичка партија 
 4) ЈАНКО ЧИРКОВ од с. Костурино  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1831 се избираат :  
 1) Деса Бабамова од  вработен/a во Оу Св. Кирил и Методиј Иловица, 
 2) Ленче Карачанакова од  вработен/a во ОУ Мануш Турновски Ново Село 
 

  За заменици членови на избирачкиот одбор број 1831 се именуваат :  
 3) Гогов Атанас од с. Костурино предложен/a од политичка партија 
 4) ЗОРАН ЧОНЕВ  од с. Костурино предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 86/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                      Претседател, 
 С т р у м и ц а                  Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1832  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1832. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1832 се избира Драги Јанков од  

вработен/a во СОУ Никола Карев  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1832 се избира Митко 

Карачанаков од  вработен/a во ОУ „Видое Подгорец“ - Струмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1832 се избираат :  
1) Аница Глигорова Милева од  вработен/a во ЛУБ Благој Мучето Струмица 
2) Живко Арапов од   вработен/a во Агенција за катастар на недвижности,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1832 се именуваат :  
 3) Сашо Ташков од с. Костурино предложен/a од политичка партија 
 4) ЗОРАНЧО ЧАКМАКОВ од с. Костурино  предложен/a од политичка 
партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1832 се избираат :  
 1) Васил Бубев од  вработен/a во ОУ Гоце Делчев Василево 
 2) Ванѓа Кантурска од  вработен/a во ОУ Видое Подгорец Струмица 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1832 се именуваат :  
 3) Ратко Чонев од с. Костурино предложен/a од политичка партија 
 4) ВАНЧО ПИЛИЧЕВ  од с. Костурино предложен/a од политичка партија  

 
 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 87/1                    Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                         Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е  
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1833  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1833. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1833 се избира Мехмет Чичек од 

с. Костурино вработен/a во ОУ Св.Кирил и Методиј Иловица  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1833 се избира Марика 

Петрова од  вработен/a во ОУ Никола Вапцаров  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1833 се избираат :  
1) Александар Атанасов од  вработен/a во ОУ Гоце Делчев Вељуса  

 2) Панчо Котев од   вработен/a во ЈП Македонски шуми 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1833 се именуваат :  
 3) Чонев Васил од с. Костурино предложен/a од политичка партијаж 
 4) АТАНАС ТИМЧЕВ од с. Костурино  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1833 се избираат :  
 1) Магдалена Серафимова од  вработен/a во Фонд за здравствено 
осигурување,; 
 2) Аргир Зимбаков од  вработен/a во ОУ Гоце Делчев Босилово,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1833 се именуваат :  
 3) Томе Стојков од с. Костурино предложен/a од политичка партија 
 4) АЦО ГУГИЦЕВ  од с. Костурино предложен/a од политичка партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 88/1              Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.               Претседател, 
 С т р у м и ц а                          Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

 
Р е ш е н и е 

за формирање на избирачки одбор  
за избирачко место број 1834  

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1834. 

 
За претседател на избирачкиот одбор број 1834 се избира Ривает Усеинов 

од с. Костурино вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1834 се избира Билјана 

Танушева од  вработен/a во СОУ Димитар Влахов  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1834 се избираат :  
1) Илчо Костадиновски од  вработен/a во ЈП Македонски шуми  

 2) Томе Лазаров од   вработен/a во Училиште за основно музичко 
образование Боро Џони 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1834 се именуваат :  
 3) Перо Гугицев од с. Костурино предложен/a од политичка партија 
 4) РИСТЕ КАРАЈАНОВ од с. Костурино  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1834 се избираат :  
 1) Ацо Глигоров од  вработен/a во Фонд за здравствено осигурување 
 2) Ташка Николова од  вработен/a во Фонд заздравствено осигурување 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1834 се именуваат :  
 3) Перо Гогов од с. Костурино предложен/a од политичка партија 
 4) МАРИЈАНЧО ДОНЕВ  од с. Костурино предложен/a од политичка партија 

 
 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 89/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                           Претседател, 
 С т р у м и ц а                Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1835  
 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1835. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1835 се избира Жаклина 

Ристова од с.Раборци вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1835 се избира 

Снежана Стојчева од  вработен/a во ОУ Никола Вапцаров Струмица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1835 се избираат :  
1) Светлана Костадинова од с.Раборци вработен/a во ЈП Македонски шуми  

 2) Џоко Ристовски од   вработен/a во Општина Струмица,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1835 се именуваат :  
 3) Тони Ристов од с.Раборци предложен/a од политичка партија 
 4) ДРАГИ ВАСИЛЕВ од с.Раборци  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1835 се избираат :  
 1) Киро Ичев од  вработен/a во СОУ Никола Карев Струмица,  
 2) Луиза Малинова од  вработен/a во ОУ Видое Подгорец,  

  
 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1835 се именуваат :  

 3) Надежда Божинова од с.Раборци предложен/a од политичка партија 
 4) ПЕРО БОЖИНОВ  од с.Раборци предложен/a од политичка партија  

 
 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 90/1                  Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                Претседател, 
 С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1836  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1836. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1836 се избира Кирил Делев од 

с. Свидовица вработен/a во Општина Струмица  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1836 се избира Атанас 

Гошев од с. Свидовица вработен/a во ЈП Македонски шуми  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1836 се избираат :  
1) Снежана Гошева од с. Свидовица вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш  

 2) Гончо Атанасовски од   вработен/a во ЈП Македонски шуми,  
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1836 се именуваат :  
 3) Васе Стојменовски од с. Свидовица предложен/a од политичка партија 
 4) ЗЛАТКО ДЕЉЕВ од с. Свидовица  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1836 се избираат :  
 1) Јордан Јованов од  вработен/a во ОУ Даме Груев Куклиш, 
 2) Дејана Велкова од  вработен/a во ДУ Гоце Делчев Штип,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1836 се именуваат :  
 3) Блажо Стојанов од с. Свидовица предложен/a од политичка партија 
 4) ВАНЧО СТОИМЕНОВСКИ  од с. Свидовица предложен/a од политичка 
партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 91/1               Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                Претседател, 
 С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1837  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1837. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1837 се избира Риза Амедов од 

с. Банско вработен/a во ЈП Македонски шуми  
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1837 се избира 

Шехерезада Демирова од с. Банско вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1837 се избираат :  
1) Васил Караколев од с. Банско вработен/a во ЈП Македонски шуми  

 2) Ајше Катарчева од с. Банско  вработен/a во ЈУЗ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско, 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1837 се именуваат :  
 3) Илија Ѓоргиев од с. Банско предложен/a од политичка партија 
 4) ВАСКО ПЕТРОВ од с. Банско  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1837 се избираат :  
 1) Борчо Бусев од с. Банско вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино, 
 2) Исуф Ељмазов од с. Банско вработен/a во ЈП Македонски шуми,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1837 се именуваат :  
 3) Тамер Идризов од с. Банско предложен/a од политичка партија 
 4) САФЕТ ЗЕЈНЕЛОВ  од с. Банско предложен/a од политичка партија  
 

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 92/1                         Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                                   Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1838  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1838. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1838 се избира Верка Урдовска 

од с. Банско вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1838 се избира Бајрам 

Мустафов од с. Банско вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино  
 
За членови на избирачкиот одбор број 1838 се избираат :  
1) Марија Танушева од с. Банско вработен/a во ЈУЗ заштита и 

рехабилитација Бања Банско  
 2) Ристо Стојковски од с. Банско  вработен/a во ЈП Македонски шуми 

 За членови на избирачкиот одбор број 1838 се именуваат :  
 3) Ангел Митрев од с. Банско предложен/a од политичка партија 
 4) СТЕФАН ЗЛАТКОВСКИ од с. Банско  предложен/a од политичка партија  

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1838 се избираат :  
 1) Зејнепа Халимова од с. Банско вработен/a во ЈУЗ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско 
 2) Анетка Стојковска од с. Банско вработен/a во ЈУЗ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1838 се именуваат :  
 3) Усеин Халимов од с. Банско предложен/a од политичка партија 
 4) ГОРАН ПЕТРОВ  од с. Банско предложен/a од политичка партија  
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 93/1                     Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                  Претседател, 
 С т р у м и ц а                 Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор 

 за избирачко место број 1839  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1839. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1839 се избира Бошко Стојанов 

од с.Сачево вработен/a во ДУ Гоце Делчев Штип  
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1839 се избира Ивчо 

Василев од с.Сачево вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1839 се избираат :  
1) Марика Стојанова од с.Сачево вработен/a во ЈЗУ Здравствен дом  

 2) Томе Витанов од с.Сачево  вработен/a во Центар за култура Антон Панов 
 

 За членови на избирачкиот одбор број 1839 се именуваат :  
 3) Никола Стојков од с.Сачево предложен/a од политичка партија 
 4) БРАНКО ТЕМЕЛКОВ од с.Сачево  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1839 се избираат :  
 1) Ленче Русева од  вработен/a во СОУ Јане Сандански, 
 2) Елизабета Бојаџиска од  вработен/a во СОУ Димитар Влахов, 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1839 се именуваат :  
 3) Мите Глигоров од с.Сачево предложен/a од политичка партија 
 4) СТОЈАН СТОЈАНОВ  од с.Сачево предложен/a од политичка партија  
 
 

Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 
во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина 
Струмица  и пред  седиштето на ОИК - Струмица. 

 
 

 Бр. 11 – 94/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                              Претседател, 
 С т р у м и ц а                            Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за формирање на избирачки одбор  

за избирачко место број 1840  
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1840. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1840 се избира Снежана 

Василева од с.Сачево вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1840 се избира Панче 

Ѓоргиев од с.Сачево вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино  
За членови на избирачкиот одбор број 1840 се избираат :  
1) Марјанчо Јованчев од с.Сачево вработен/a во СОУ Никола Карев 

Струмица  
 2) Андријана Василевска од с.Сачево  вработен/a во ЈУЗ за заштита и 
рехабилитација Бања Банско 

 За членови на избирачкиот одбор број 1840 се именуваат :  
 3) Ристоман Манушев од с.Сачево предложен/a од политичка партија 
 4) ПАНЧЕ АЗМАНОВ од с.Сачево  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1840 се избираат :  
 1) Орце Донев од с.Сачево вработен/a во ЈЗУ Општа болница, 
 2) Сашка Василевска од с.Сачево вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино,  
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1840 се именуваат :  
 3) Сашко Иванов од с.Сачево предложен/a од политичка партија 
 4) ВАСЕ АЗМАНОВ  од с.Сачево предложен/a од политичка партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 95/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                   Претседател, 
 С т р у м и ц а                    Васил Крстев с.р. 
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 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 04.02.2013 година, во состав претседател Васил 
Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и 
заменик член Евгенија Граматикова, донесе 
 

 
Р е ш е н и е 

за формирање на избирачки одбор  
за избирачко место број 1841  

 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1841. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1841 се избира Елена Коцева од 

с.Муртино вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино  
 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1841 се избира Ленче 

Трајкова од с.Муртино вработен/a во ОУ Св. Кирил и Методиј Иловица 
 
За членови на избирачкиот одбор број 1841 се избираат :  
1) Ристо Најданов од с.Муртино вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино  

 2) Ванѓа Манушева од с.Муртино  вработен/a во ЈЗУ Општа болница,  
 

  За членови на избирачкиот одбор број 1841 се именуваат :  
 3) Кирил Мицев од с.Муртино предложен/a од политичка партија 
 4) АЦО ПАТАРОВ од с.Муртино  предложен/a од политичка партија  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1841 се избираат :  
 1) Наце Глигоров од  вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино, 
 2) Гаљо Галев од  вработен/a во ОУ Маршал Тито Муртино, 
 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1841 се именуваат :  
 3) Васил Патаров од с.Муртино предложен/a од политичка партија 
 4) ВАНЕ ПАЛАНКОВ  од с.Муртино предложен/a од политичка партија  

 
Оваа Решение влегува во сила со денот на  донесувањето, а ќе се објави 

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

 
 

 Бр. 11 – 96/1          Општинска изборна комисија Струмица 
 04.02.2013 год.                                  Претседател, 
 С т р у м и ц а                              Васил Крстев с.р. 
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2. Копија од  Решенијата на Општинската изборна комисија со 

депонирани потписи се доставуваат до  Државната изборна комисија. 
 

 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. 
  
 4. По изјавите,   врз онова на  приложената документација одлучува 
Општинската изборна комисија.  
 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. 
 
     Сузана Терезиќ Трендова  с.р. 
 
    Заменик член: Евгенија Граматикова  с.р. 
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