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 158. 

 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1718  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1718 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1718, на 

предлог од политичката партија, се разрешува  Стојан Христов. 
  За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1718, се именува Стојан 

Ефтимов, предложен/а од политичката партија. 

 
 

  Бр. 09 –204/1               Општинска изборна комисија Струмица 

  02.04.2014 год.                          Претседател, 

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

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

 

 159. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1729  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1729 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1729, на предлог од политичката партија, се разрешува  Наташа Василевска Трајчевска. 

  За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1729, се 

именува Митко Карачанаков, предложен/а од политичката партија. 

 

 

 Бр. 09 –205/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 02.04.2014 год.                                 Претседател, 

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

........................................... 
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 160. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1731  

 

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1731, на предлог од политичката партија, се разрешува  Октај Амедов. 
  За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731, се 

именува Сузана Лазарева, предложен/а од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 –206/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 02.04.2014 год.                          Претседател, 

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

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

  

 161. 

 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1733  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1733 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1733, на 

предлог од политичката партија , се разрешува  Атанас Вучков. 
  За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1733, се именува Вера 

Протогерова, предложен/а од политичката партија. 

 
 Бр. 09 –211/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 02.04.2014 год.                          Претседател, 

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

..........................................
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 162. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1738  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1738 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1738, на 

предлог од политичката партија , се разрешува  Душко Стоилков. 
  За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1738, се именува Никола 

Тасев. 
 
 

 Бр. 09 –212/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 02.04.2014 год.                          Претседател, 

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

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

 

 

 163. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 28.03.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1739  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1739 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1739, на предлог од политичката партија  ,се разрешува  Афродита Покрајчева. 

 ` За заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1739, се 

именува Дивна Попова, предложен од политичката партија. 

 
 
 

 Бр. 09 – 193/1                Општинска изборна комисија Струмица 

 28.03.2014 год.                                 Претседател, 

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

................................. 
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 164. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 28.03.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1746  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1746 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, на 

предлог од политичката партија, се разрешува  Љопче Василева. 

  За член 4  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, се именува Ристо 

Партинов, предложен од политичката партија. 

 

 

 Бр. 09 – 190/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 28.03.2014 год.                                  Претседател, 

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

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

 

 165. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Републи одржана на ден 28.03.2014 година, 

во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  Елена 

Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1757  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1757 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1757, на предлог од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ, се разрешува Ерџан Шабанов. 
 За заменик – член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1757, се именува 

Зекимурем Шавлев, предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

 
 Бр. 09 – 191/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 28.03.2014 год.                                   Претседател, 

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

.......................................... 
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 166. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а  во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко 

место број 1759  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1759 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

врши следното дополнување: 

1. За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1759, се 

именува Љамо Бујуклиев, предложен/а од политичката партија. 

 

 

 Бр. 09 –207/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 02.04.2014 год.                            Претседател, 

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

 
 
 

 167. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 28.03.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1766  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1766 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1766, на предлог од политичката партија, се разрешува Ангелина Томова. 

  За заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, се 

именува Наташа Трајкова , предложен/а од политичката партија . 

 
 

 Бр. 09 – 194/1                Општинска изборна комисија Струмица 

 28.03.2014 год.                          Претседател, 

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

 
…………………………… 
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 168. 

 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1772  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1772 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, на 

предлог од политичката партија , се разрешува  Славица Иванова. 

  За член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, се именува Ванчо 

Иванов, предложен/а од политичката партија. 

2. Од функцијата заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1772, на предлог од политичката партија , се разрешува  Сања Митева. 

  За заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, се 

именува Славица Иванова, предложен/а од политичката партија СДСМ. 

 
 

 Бр. 09 –208/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 02.04.2014 год.                           Претседател, 

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

............................................ 
 
 169. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1773  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1773 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1773, на предлог од политичката партија, се разрешува  Игорчо Панов. 
  За заменик - член  3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1773, се 

именува Сања Митева, предложен/а од политичката партија. 

 
 Бр. 09 –209/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 02.04.2014 год.                              Претседател, 

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

.............................................. 
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 170. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а   во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“  бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 28.03.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови:  Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1827 

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1827 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата Член 4 на Избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, на 

предлог од политичката партија, се разрешува Ромео Петров. 
За Член 4 на Избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, се именува Даниел 

Клисаров, предложен/а од политичката партија . 

 
 Бр. 09 – 195/1                Општинска изборна комисија Струмица 

 28.03.2014 год.                          Претседател, 

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

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

 171. 

 Врз основа на член  37 став 2  точка  1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот 
законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14,  

Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 

година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова,  

Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе 

 

 

Р е ш е н и е  

за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за 

избирачко место број 1836  

 

 Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1836 , 

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се 

вршат следните измени и дополнувања: 

1. Од функцијата заменик – член 3  на избирачкиот одбор за избирачко место број 
1836, на предлог од политичката партија, се разрешува  Блажо Стојанов. 
  За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1836, се 

именува Зоран Мицев, предложен/а од политичката партија. 

 
 

 Бр. 09 –210/1               Општинска изборна комисија Струмица 

 02.04.2014 год.                          Претседател, 

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

................................... 
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Решенијата на Општинската изборна комисија – Струмица,   влегуваат во сила со 

денот на донесувањето, а  се објавуваат во „Службен гласник на општина Струмица“,  на 
огласната табла на Општина Струмица и седиштето на ОИК - Струмица. 

 
Копии  од Решенијата  се доставуваат до Државната изборна комисија. 
 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овие  Решенија , согласно член 18 став 3 од Изборниот 
законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава 
за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна 
комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 

 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
 
Решението на Општинската изборна комисија е конечно.  
 
 
 
 
 
 

                                         Општинска изборна комисија Струмица 

 .                                                  Претседател, 

                                                                                   Васил Крстев с.р. 
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