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Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0026 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0026 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0026 се избира ЈАСМИНА ИСКОВА од Битола, 
вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола, адреса 
ул.ДАМЕ ГРУЕВ бр. 0139 вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0026 се избира МАРКО ПЕТКОВ-
СКИ од Битола, вработен во ЈП За одржување и 
заштита на магистрални патишта - Битола, 
адреса ул.ДАМЕ ГРУЕВ бр. 0178 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0026 се 
избира ДИМЧЕ ПЕТКОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.ДАМЕ ГРУЕВ бр. 
0155 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0026 се 
избира ТАЊА ТРАЈКОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Тодор Ангелевски адреса 
ул.ДАМЕ ГРУЕВ бр. 0145 вл. ст. 

 

За член на избирачкиот одбор број 0026 се 
именува Благојче Цветковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Даме Груев 177 б 

За член на избирачкиот одбор број 0026 се 
именува Сузана Ристевска од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Даме Груев 142Б 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0026 се избира ВЕРА ПЕТКОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ДАМЕ ГРУЕВ бр. 0156 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0026се избира ВАЛЕНТИНА БОСИЛКОВСКА 
од Битола, вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, 
адреса ул.ДАМЕ ГРУЕВ бр. 0135 вл. Д ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0026 се именува Соклевски Зоран од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Даме Груев 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0026 се именува Гоце Димевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Даме Груев 135 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

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

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 
излегува по потреба 

 
www.bitola.gov.mk 

 
Број 2 год. XLIV 

Четврток, 07.02.2013 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 
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Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0027 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0027 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0027 се избира НИКОЛЧЕ ПИСКАЧЕВ од Би-
тола, вработен во ОУ Стув Наумов Битола, 
адреса ул.МАТИЈА ГУБЕЦ бр. 0070 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0027 се избира ВИКТОРИЈА ФИЛИ-
ПОВА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.МАТИЈА ГУБЕЦ бр. 
0007 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0027 се 
избира БИЛЈАНА ЦВЕТКОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Даме Груев Битола, адреса 
ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 0005 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0027 се 
избира ЛИЛЈАНА ГЕОРГИЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Тодор Ангелевски адреса 
ул.БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ бр. 0279 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0027 се 
именува Бети Цивкаровска од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса Бул. 
1ви мај 297а 

 

За член на избирачкиот одбор број 0027 се 
именува Валентина Талевска од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса И. Милутиновиќ 13/5 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0027 се избира АНА МИТРЕВСКА од Битола, 
вработен во Студентски дом „Кочо Рацин“ - 
Битола, адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ бр. 
0291 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0027се избира ЛИЛА ЦВЕТАНОВСКА од Бито-
ла, вработен во Стрежево, адреса ул.БУЛЕВАР 
ПРВИ МАЈ бр. 0357 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0027 се именува Спасевски Христо од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Матија Губец 4 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0027 се именува Елизабета Талевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Булевар 1ви Мај 361 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
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основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
|ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0028 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0028 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0028 се избира ПЕТАР РИСТЕВСКИ од Битола, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, 
адреса ул.ЦВЕТАН ДИМОВ бр. 0016 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот од-
бор број 0028 се избира ЖАКЛИНА ТАШКО-
ВА од Битола, вработен во ФАМИС-Битола, 
адреса ул.ЦВЕТАН ДИМОВ бр. 0095 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0028 се 
избира ТАТЈАНА ТАСЕВА од Битола, вработен 
во ЈЗУ Псих. болница Демир Хисар, адреса ул. 
МЕТОДИ ПАТЧЕВ бр. 0022 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0028 се 
избира ИЛЧЕ ДИМОВСКИ од Битола, вработен 
во ФАМИС - Битола адреса ул. ЦВЕТАН ДИ-
МОВ бр. 0094 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0028 се 
именува Александар Ржаникоски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Цветан Димов 82 

За член на избирачкиот одбор број 0028 се 
именува Мимоза Трајковска од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Цветан Димов 139 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0028 се избира ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА 
од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ЦВЕТАН ДИМОВ бр. 0119 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0028се избира МАРИЈА ДИМОВСКА од 
Битола, вработен во Подрачна служба ФЗО - 
Битола, адреса ул.ЦВЕТАН ДИМОВ бр. 0069 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0028 се именува Илијевски Николче од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Цветан Димов 179 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0028 се именува Живка Екимовска од Битола, 

предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Методиј Патчев 10 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во 
„Службеното гласило на општината Битола“ и 
на огласната табла на општината. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0029 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0029 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0029 се избира ДЕСА ПАУНОСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
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адреса ул.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ бр. 0155 
вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0029 се избира ЕЛИЗАБЕТА 
ДУКОВСКА од Битола, вработен во ОСМУ Др. 
Јован Калаузи-Битола, адреса ул. БРАЌА 
МИЛАДИНОВЦИ бр. 0019 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0029 се 
избира ВЕРКА ГРУЈОВСКА од Битола, вра-
ботен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола, адреса 
ул.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ бр. 0157 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0029 се 
избира ЗАГОРКА ЈОВЧЕВСКА од Битола, 
вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола адреса 
ул.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ бр. 0052 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0029 се 
именува Рифатовска Мајлинда од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Браќа Миладиновци47 

За член на избирачкиот одбор број 0029 се 
именува Дејан Сотировски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Б. Миладиновци 55 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0029 се избира БИЛЈАНА ЛАСКОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ бр. 
0051 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0029се избира МАГДАЛЕНА ОГНЕНОВСКА 
од Битола, вработен во Оу Елпида Караманди, 
адреса ул.ШТИПСКА бр. 0014 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0029 се именува Ѓоргиевски Иванчо од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Сараевска 8 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0029 се именува Лецо Дамчевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Б. Миладиновци 11 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држа-
вната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0030 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0030 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0030 се избира ВИОЛЕТА ХАЏИСТОЈАНОВА 
од Битола, вработен во ОУ Стув Наумов 
Битола, адреса ул.САРАЕВО бр. 0018 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0030 се избира АЛЕКСАНДРА СИ-
МОНОВИЌ од Битола, вработен во ЈЗУ Кли-
ничка болница-Битола, адреса ул.КАРАЏОВА 
бр. 0036 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0030 се 
избира КЛИМЕНТИНА АНГЕЛКОВА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.САРАЕВО бр. 0001 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0030 се 
избира БЛАГИЦА ВАСИЛЕВСКА од Битола, 
вработен во Општина Битола адреса ул.КА-
РАЏОВА бр. 0028 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0030 се 
именува Ивановска Сузана од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Брегалница 33 
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За член на избирачкиот одбор број 0030 се 
именува Слаѓана Србиновска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Бела Чешма 6 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0030 се избира ВЛАДИМИР КОТЕВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.САРАЕВО бр. 0007 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0030се избира ГОЛУБКА КЕБАКОСКА од Би-
тола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.САРАЕВО бр. 
0005 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0030 се именува Илинка Марковска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Ѓорче Петров 2 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0030 се именува Елизабета Грбевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Сараево 10 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 

основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Опш-
тинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0031 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0031 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0031 се избира НАТАША ПЕТКОВА од Би-
тола, вработен во Музичко училиште-Битола, 
адреса ул.БРЕГАЛНИЦА бр. 0055 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0031 се избира МАРЈАН ИВАНОВ-
СКИ од Битола, вработен во ДСМУ „Тодор 
Скаловски - Тетоец“ - Тетово, адреса ул.БРЕ-
ГАЛНИЦА бр. 0033 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0031 се 
избира ЕЛИЗАБЕТА РИСТЕВСКА од Битола, 
вработен во Завод за здравствена заштита - 
Битола, адреса ул.БРЕГАЛНИЦА бр. 0017 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0031 се 
избира ТОМЕ ДОЛОВ од Битола, вработен во 
Оу К. П. Мисирков Бистрица адреса ул.БРЕ-
ГАЛНИЦА бр. 0013 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0031 се 
именува Стевче Груевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса 
Брегалница 36 

За член на избирачкиот одбор број 0031 се 
именува Методија Најденов од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Брегалница 57 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0031 се избира РОЗМАРИ РИСТЕВСКА од 
Битола, вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА 
И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА, адреса ул.БРЕ-
ГАЛНИЦА бр. 0011 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0031се избира ИЛЕ ЈОВАНОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу Елпида Караманди, адреса 
ул.БРЕГАЛНИЦА бр. 0006 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0031 се именува Орхан Рифат од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Димо Хаџи Димов 24 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0031 се именува Анита Димановска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Брегалница 30 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Оп-
штинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0032 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0032 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0032 се избира ЦАНЕ ГРАШКОВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса 
ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0060 вл. ст. 47 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0032 се избира ЉУПКА НИКО-
ЛОВСКА од Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса 
ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 0013 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0032 се 
избира ВИОЛЕТА АНГЕЛОВСКА од Битола, 
вработен во Оу Елпида Караманди, адреса 
ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0060 вл. А ст. 045 

За член на избирачкиот одбор број 0032 се 
избира ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВСКА од Битола, 
вработен во Правен факултет, Кичево адреса 
ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0060 вл. ст. 057 

За член на избирачкиот одбор број 0032 се 
именува Билјана Цветковска-Димовска од Би-
тола, предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Ѓорче Петров 55а 

За член на избирачкиот одбор број 0032 се 
именува Симе Ѓоргиевски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Гоце Делчев 37 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0032 се избира СТЕВЧЕ КОЛЕВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.ПРИЛЕПСКА 
бр. 0060 вл. ст. 4 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0032се избира БЛАГОЈА ТРАЈКОВСКИ од 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0060 вл. 2 А ст. 10 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0032 се именува Жанета Сотировска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Прилепска 60/2 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0032 се именува Владимир Наковски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Прилепска 60/40 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0033 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0033 

За претседател на избирачкиот одбор број 0033 
се избира ЗОРАН КОРУНОВСКИ од Битола, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, 
адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0082 вл. ст. 24 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0033 се избира ТОМИСЛАВ ЃОРЃИ-
ЕВСКИ од Битола, вработен во Стрежево, 
адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0076 вл. ст. 17 

За член на избирачкиот одбор број 0033 се 
избира ВИОЛЕТА МАРКОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола, 
адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0064 вл. 7 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0033 се 
избира ЖАНЕТА НАУМЧЕВСКА од Битола, 
вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола адреса 
ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0070 вл. ст. 33 

За член на избирачкиот одбор број 0033 се 
именува Никола Ѓорески од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса 
Прилепска 2 

За член на избирачкиот одбор број 0033 се 
именува Цане Стојковски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Прилепска 82/30 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0033 се избира КАТЕРИНА ПЕТРОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ К.Методиј - Битола, 
адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0080 вл. ст. 6 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0033се избира ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА од 
Битола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, 
адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0072 вл. ст. 006 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0033 се именува Ристевски Пеце од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Прилепска 62/5 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0033 се именува Султана Влачевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Прилепска 35/98 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
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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 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0034 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0034 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0034 се избира СНЕЖАНА СИЛЈАНОВА од 
Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков 
Бистрица, адреса ул.ЕДВАРД КАРДЕЛЈ бр. 
0002 вл. ст. 052 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0034 се избира ГОРАН НЕДЕЛКОВ 
од Битола, вработен во Општина Битола, адреса 
ул.ЕДВАРД КАРДЕЛЈ бр. 0010 вл. ст. 001 

За член на избирачкиот одбор број 0034 се 
избира ЖАНЕТА ЗИСОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ЕДВАРД КАРДЕЛЈ бр. 0012 вл. ст. 2 

За член на избирачкиот одбор број 0034 се 
избира НЕЏАТИ ИСМАИЛ од Битола, вработен 
во ОУ Б. Миладиновци -Битола с. Добрушево 
адреса Едвар Кардељ 18 

За член на избирачкиот одбор број 0034 се 
именува Јасмина Тодоровска-Тасевска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ адреса Едвард Кардељ 18/17 

За член на избирачкиот одбор број 0034 се 
именува Марија Тасевска од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Е. Кардељ 14/17 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0034 се избира ГОЦЕ НАСТЕВСКИ од Битола, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, 
адреса ул.БОРИС БАСТЕРО бр. 0011 вл. ст. 005 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0034се избира ДИВНА СИЛЈАНОВСКА од 
Битола, вработен во Подрачна служба ФЗО - 
Битола, адреса ул.БОРИС БАСТЕРО бр. 0022 
вл. ст. 002 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0034 се именува Верче Рапешановска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса 25ти мај 13 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0034 се именува Петар Спировски од Битола, 

предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Б. Бастеро 15/10 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0035 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0035 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0035 се избира БОРИС РАЛЕВСКИ од Битола, 
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вработен во НУ Центар за култура, адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0096 вл. ст. 4 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0035 се избира ЕЛИЗАБЕТА 
ГРУЕВСКА од Битола, вработен во ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ Битола, адреса ул.ИВАН 
МИЛУТИНОВИЌ бр. 0100 вл. 5 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0035 се 
избира ЉУБИЦА ШИРАНОВИЌ од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола, 
адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0096 вл. 
ст. 011 

За член на избирачкиот одбор број 0035 се 
избира ВАЛЕНТИНА ЃОРГИЕВСКА од Бито-
ла, вработен во ОУ Стув Наумов Битола адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0078 вл. ст. 014 

За член на избирачкиот одбор број 0035 се 
именува Драган Буквиќ од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса И 
Милутиновиќ 100/2/18 

За член на избирачкиот одбор број 0035 се 
именува Билјана Нацковска од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Врпоље 30 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0035 се избира ИРИНА РАЛЕВСКА од Битола, 
вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола, адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0084 вл. ст. 7 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0035се избира ЛЕНА ЃУРОВСКА од Битола, 
вработен во Подрачна служба ФЗО - Битола, 
адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0086 вл. 
2 ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0035 се именува Фане Илиевска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Иван Милутиновиќ 94/17 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0035 се именува Александар Груевски од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса И. Милутиновиќ 100/5 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0036 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0036 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0036 се избира ВЕРИЦА КОСТОВА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.БЕЛАСИЦА бр. 0023 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0036 се избира ЖАНЕТА ХРИС-
ТОВСКА од Битола, вработен во ОУ Стув 
Наумов Битола, адреса ул.МАКСИМ ГОРКИ 
бр. 0054 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0036 се 
избира БОЖИДАР СЕКУЛОВСКИ од Битола, 
вработен во Мин. за информатичко општество 
Битола, адреса ул.БЕЛАСИЦА бр. 0025 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0036 се 
избира ОЛГА ТОЛЕВСКА од Битола, вработен 
во Општина Битола адреса ул.МАКСИМ 
ГОРКИ бр. 0070 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0036 се 
именува Жанета Христовска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Максим Горки 54 
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За член на избирачкиот одбор број 0036 се 
именува Благојче Дамјановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Херцеговина 3 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0036 се избира ГОРДАНА ТРПЕНОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.ХЕРЦЕГОВИНА бр. 0010 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0036се избира АНАСТАСИЈА АНАСТАСОВА 
од Битола, вработен во ЈЗУ здравствен дом 
Битола, адреса ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0050 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0036 се именува Александар Крстевски од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Максим Горки 91 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0036 се именува Филип Радивчев од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Б. Бастеро 12 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 

законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0037 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0037 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0037 се избира ВАЛЕНТИНА ТАЛЕВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Псих. болница Демир 
Хисар, адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0055 вл. А 
ст. 017 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 0037 се избира ЗОРАН АНГЕЛКОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0019 вл. ст. 35 

За член на избирачкиот одбор број 0037 се 
избира ЕЛИ ЧАГОРСКА од Битола, вработен во 
Стрежево, адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0015 вл. 
4 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0037 се 
избира ЉУПКА ЧАГОРСКА од Битола, врабо-
тен во Оу Коле Канински адреса ул.ПРИЛЕП-
СКА бр. 0015 вл. ст. 4 

За член на избирачкиот одбор број 0037 се 
именува Миле Јончевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Иван 
Милутинович 76/3 

За член на избирачкиот одбор број 0037 се 
именува Анита Талевска од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
И. Милутиновиќ 100/20 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0037 се избира СТОЈИЛ ТРАЈКОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Бито-
ла, адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0053 вл. ст. 080 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0037се избира ДОСТА ВОЛЧЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса Прилепска 33/3 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0037 се именува Марија Саздановска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Прилепска 55а/22 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0037 се именува Гордана Апчевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Е. Кардељ 2/7 
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0038 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0038 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0038 се избира ТАТЈАНА АПОСТОЛОВСКА -
ЃОРГИЕВ од Битола, вработен во ОУ Даме 
Груев с.Смилево, адреса ул.АРОН АРОЕСТИ 
бр. 0046 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0038 се избира ЈАСМИНА ОРТА-
КОВСКА од Битола, вработен во ОУ Тодор 
Ангелевски, адреса ул.АРОН АРОЕСТИ бр. 
0036 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0038 се 
избира ЗОРАН ЌИРКОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу Елпида Караманди, адреса 
ул.АРОН АРОЕСТИ бр. 0049 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0038 се 
избира МАЈА ЌУСКИЕВА од Битола, вработен 
во ОУ Даме Груев Битола адреса ул.МИНЕЛА 
БАБУКОВСКИ бр. 0002 вл. 02 ст. 022 

За член на избирачкиот одбор број 0038 се 
именува Дејан Нечовски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Манела 
Бабуковски 3/2/8 

За член на избирачкиот одбор број 0038 се 
именува Борис Николовски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Арон Ароести 6/2 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0038 се избира ЈУЛИЈАНА ПРОЈА ДИМОВ-
СКИ од Битола, вработен во Музичко учи-
лиште-Битола, адреса ул.МИНЕЛА БАБУКОВ-
СКИ бр. 0002 вл. ст. 040 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0038се избира ВИОЛЕТА ШУРБЕВСКА од Би-
тола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, адреса 
ул.АРОН АРОЕСТИ бр. 0006 вл. 01 ст. 011 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0038 се именува Панда Солунчевска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Манела Бабуковски 8/3/56 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0038 се именува Марина Совреска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Цане Бујуковски 17 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  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.  
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Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0039 
Се формира избирачки одбор за избирачко 

место број 0039 
За претседател на избирачкиот одбор 

број 0039 се избира БОГОСЛАВ НОВЕСКИ од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса ул.ЈАБЛАНИЦА бр. 0010 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0039 се избира ЛЕТКА 
ЈОВАНОВСКА од Битола, вработен во 
Општина Новаци, адреса ул.КУКУШ бр. 0010 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0039 
се избира МЕНДО ГРОЗДАНОВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.НАС. 
СТРЕЖЕВО бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0039 
се избира РОЗА ШЕРОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола 
адреса ул.РАШТАНСКА бр. 0027 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0039 
се именува Пеце Николовски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Петко Шалевски 21 

За член на избирачкиот одбор број 0039 
се именува Даниел Степановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Стрежево бр. 9 

За заменик член на избирачкиот одбор 
број 0039 се избира ВЛАДО КРСТЕВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.НАС. 
СТРЕЖЕВО бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор 
број 0039се избира ФИЛИП ЈОВАНОВСКИ од 
Битола, вработен во ОУ „Кочо Рацин“ Ивањев-
ци, Могила, адреса ул.КУКУШ бр. 0012 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор 
број 0039 се именува Игор Здравевски од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Стара Чешма 20 

За заменик член на избирачкиот одбор 
број 0039 се именува Горан Бечвиновски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Ул. Кукуш бр. 6 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
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одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0040 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0040 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0040 се избира ЕЛЕНА МИТРЕСКА од Битола, 
вработен во Народен Театар Битола, адреса 
ул.КРСТЕ НАЛЕ бр. 0119 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0040 се избира ОЛИВЕРА ВЕЛЈА-
НОВСКА од Битола, вработен во ЈЗУ Псих. 
болница Демир Хисар, адреса ул.ВАСИЛ БРК-
ЛЕВСКИ бр. 0063 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0040 се 
избира ГОРАН РЕКОВСКИ од Битола, вра-
ботен во Стрежево, адреса ул.КРСТЕ НАЛЕ бр. 
0125 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0040 се 
избира ЈУЛИЈАНА СТОЈАНОВСКА од Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола адреса 
ул.ВАСИЛ БРКЛЕВСКИ бр. 0038 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0040 се 
именува Зоран Степановски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Васил Брклевски 27 

За член на избирачкиот одбор број 0040 се 
именува Горан Ристаноски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Ул. Ванчо Јаневски бр.68 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0040 се избира ЛЕНЧЕ КРСТЕСКА од Битола, 
вработен во ОУ Б. Миладиновци -Битола с. 
Добрушево, адреса ул.КРСТЕ НАЛЕ бр. 0047 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0040се избира СНЕЖАНА ЧОЛАКОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, 
адреса ул.КРСТЕ НАЛЕ бр. 0037 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0040 се именува Бенито Василевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Владимир Назор 82 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0040 се именува Силвана Блажевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Ул. Петко Шалески бр. 3 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-

беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0041 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0041 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0041 се избира ПЕЦЕ БОСИЛКОВСКИ од 
Битола, вработен во Народен Театар Битола, 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0041 се избира ДИМЧО МИЦ-
КОВСКИ од Битола, вработен во ЈП За 
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стопанисување со шуми, Македонски шуми - 
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0041 се 
избира ВЕСЕЛЕ МИЛОШЕВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 
0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0041 се 
избира НАДА БОСИЛКОВСКА од Битола, 
вработен во Ученички дом „Мирка Гинова“, 
Битола адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0041 се 
именува Недановски Благојче од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Долно Оризари 

За член на избирачкиот одбор број 0041 се 
именува Љупчо Трајчевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Д. Оризари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0041 се избира ЈОВАН ВАЛАВАЧКОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0041се избира ГОРДАНА АТАНАСОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0041 се именува Петковски Васко од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Долно Оризари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0041 се именува Христина Апостоловска од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Д. Оризари 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0042 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0042 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0042 се избира ТРАЈКО ТРАЈКОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.УЛ.1 
бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0042 се избира МАРИКА ПЕТКОВ-
СКА од Битола, вработен во ОУ Тодор Анге-
левски, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0042 се 
избира СТОЈАНКА СТОЈКОСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0042 се 
избира ЦВЕТЛА СТОЈАНОВА од Битола, 
вработен во ОУ Даме Груев Битола адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0042 се 
именува Фидан Јаневски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Оризари 

За член на избирачкиот одбор број 0042 се 
именува Роберт Петковски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Д. Оризари 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0042 се избира МИЛАН ТОДОРОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0042се избира ЛУБА НЕДЕЛКОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0042 се именува Бојовски Најдо од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Оризари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0042 се именува Зоре Кулевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Д. Оризари 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 

одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0043 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0043 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0043 се избира ЗОРА СПАСЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0066 вл. ст. 49 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0043 се избира АНА САВЕСКА од 
Битола, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Би-
тола, адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 
0054 вл. 01 ст. 009 

За член на избирачкиот одбор број 0043 се 
избира СТЕВАНКА ПЕТКОВСКА од Битола, 
вработен во Библиотека Св. Климент Охридски, 
адреса ул.ПРОХОР ПЧИНСКИ бр. 0008 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0043 се 
избира ТОДОРКА МОЈСОВА од Битола, врабо-
тен во НУ Центар за култура адреса ул.ИВАН 
МИЛУТИНОВИЌ бр. 0066 вл. 02 ст. 17 

За член на избирачкиот одбор број 0043 се 
именува Благој Трпковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Иван Милутинович 66/34 

За член на избирачкиот одбор број 0043 се 
именува Кире Јовановски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
И. Милутиновиќ 54/17 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0043 се избира КЕТИ МИЛОЈЕВИЌ од Битола, 
вработен во ФАМИС-Битола, адреса ул.ИВАН 
МИЛУТИНОВИЌ бр. 0054 вл. ст. 11 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0043се избира БИЛЈАНА МАНЕВСКА од 
Битола, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0064 вл. ст. 022 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0043 се именува Александар Котевски од Би-
тола, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Кочани 6/2 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0043 се именува Тони Маневски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса И. Милутиновиќ 64/22 
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0044 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0044 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0044 се избира МЕРИ АНГЕЛОВСКА од 
Битола, вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА 
И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА, адреса ул.АЛЕК-
САНДАР ТУРУНЏЕВ бр. 0002 вл. ст. 081 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0044 се избира ЛЕНЧЕ РАДЕВСКА 
од Битола, вработен во Оу Коле Канински, 
адреса ул.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ бр. 0001 
вл. 03 ст. 49А 

За член на избирачкиот одбор број 0044 се 
избира МАРИНА ТОМСКА од Битола, вра-
ботен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, адреса 
ул.БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ бр. 0273 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0044 се 
избира ВИОЛЕТА ГРАШИНОВСКА од Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола адреса 
ул.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ бр. 0047 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0044 се 
именува Маја Цветанова од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса А 
Турунџев 4/57 

За член на избирачкиот одбор број 0044 се 
именува Борче Наумовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Е. Кардељ 7 

За заменик член на избирачкиот одбор 
број 0044 се избира ВАНЧЕ СТОИЛКОВ од 
Битола, вработен во Музичко училиште-
Битола, адреса ул.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ 
бр. 0001 вл. 3 ст. 34 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0044се избира ЗЛАТКО ТРАЈЧЕВСКИ од 
Битола, вработен во ОУ Климент Охридски 
Битола, адреса ул.АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ 
бр. 0073 вл. В ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0044 се именува Тања Крнчева од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Далматинска 61 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0044 се именува Златко Попчевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Е. Кардељ 9/48 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
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Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0045 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0045 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0045 се избира ЗОРАН АЛЕКСОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ЕДВАРД КАРДЕЛЈ бр. 0009 
вл. ст. 047 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0045 се избира АНКИЦА СТЕВА-
НОСКА од Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса 
ул.ЕДВАРД КАРДЕЛЈ бр. 0009 вл. 62 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0045 се 
избира МАРИЈА СТРАЧКОВСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА“ - 
БИТОЛА, адреса ул.СРЕМ бр. 0009 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0045 се 
избира ЖАНЕТА СТЕФАНОВСКА од Битола, 
вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА адреса 
ул.ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЌ-ШПАНАЦ бр. 0148 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0045 се 
именува Велјанов Благој од Битола, предложен 

од политичката партија СДСМ адреса Едвард 
Кардељ7/46 

За член на избирачкиот одбор број 0045 се 
именува Гордана Лазаревска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Прохор Пчински 13 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0045 се избира ХРИСТИАНА ГОЛУБОВИЌ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.ЕД-
ВАРД КАРДЕЛЈ бр. 0011 вл. ст. 002 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0045се избира ВИОЛЕТА ВЕЛЈАНОВА од 
Битола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВА-
ДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.ЕДВАРД 
КАРДЕЛЈ бр. 0007 вл. 46 ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0045 се именува Иванчо Здравевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Едвард Кардељ 7/15 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0045 се именува Билјана Павловска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Т. Даскало 17 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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СТР. 34 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0046 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0046 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0046 се избира ЛАЗО ПЕТРОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола, адреса ул.ИВАН 
МИЛУТИНОВИЌ бр. 0037 вл. 04 ст. 033 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0046 се избира АЛЕКСАНДАР 
СЕКУЛОВ од Битола, вработен во Мин. за земј. 
шум. Водостопанство Битола, адреса ул.ИВАН 
МИЛУТИНОВИЌ бр. 0037 вл. 2 ст. 16 

За член на избирачкиот одбор број 0046 се 
избира ЕЛИЗАБЕТА ТАЛЕСКА од Битола, 
вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА - БИТОЛА, адреса ул.МАКСИМ ГОРКИ 
бр. 0011 вл. ст. 013 

За член на избирачкиот одбор број 0046 се 
избира ВЛАДИМИР ЛИСИЧКОВСКИ од Би-
тола, вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-
Битола адреса  

За член на избирачкиот одбор број 0046 се 
именува Вера Стефановска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Н.Н. Борче 22 

За член на избирачкиот одбор број 0046 се 
именува Николина Дамчевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Цане Василев 24/11 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0046 се избира ПЕЦЕ КОКИНОВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.ИВАН 
МИЛУТИНОВИЌ бр. 0037 вл. 01 ст. 008 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0046се избира СОЊА МАНЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0051 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0046 се именува Марина Саздановска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Иван Милутинович 43/9 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0046 се именува Мануела Талевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Максим Горки 11 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0047 



ЧЕТВРТОК 07.02.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 2 – 

 

СТР. 35

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0047 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0047 се избира ЗОРАН КАРАНФИЛОВСКИ од 
Битола, вработен во ДСЗУ К.Шапкарев Битола, 
адреса ул.7-МИ ЈУЛИ бр. 0027 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0047 се избира ВАЛЕНТИНА ПО-
ПОВСКА од Битола, вработен во ЈОУДГ 
“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса 
ул.7-МИ ЈУЛИ бр. 0058 вл. Д ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0047 се 
избира МИЛЕ МИЛОВАНОВ од Битола, вра-
ботен во Стрежево, адреса ул.РАБОТНИЧКА 
бр. 0010 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0047 се 
избира ДРАГИ КОЧОВСКИ од Битола, врабо-
тен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола адреса ул.ХРИС-
ТИЈАН КАРПОШ бр. 0047 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0047 се 
именува Благој Лазаров од Битола, предложен од 
политичката партија СДСМ адреса Широка 10 

За член на избирачкиот одбор број 0047 се 
именува Митра Митревска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Широка 8 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0047 се избира АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВСКИ 
од Битола, вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, 
адреса ул.7-МИ ЈУЛИ бр. 0019 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0047се избира СЛАВИЦА ТРАЈКОВСКА од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса ул.ШИРОКА бр. 0031 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0047 се именува Елвис Исламовски од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
ул. 5-та бр. 14 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0047 се именува Горан Петровски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Широка 7 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-

сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко Соти-
ровски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0048 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0048 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0048 се избира ГОРАН ЃУРЧИНОВСКИ од Би-
тола, вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Би-
тола, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0021 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0048 се избира ЖАНЕТА МИХАЈ-
ЛОВА од Битола, вработен во ЈОУДГ “ЕС-
ТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса 
ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0035 вл. 8 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0048 се 
избира СЛОБОДАН СТЕПАНОСКИ од Битола, 
вработен во Народен Театар Битола, адреса 
ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0034 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0048 се 
избира СЛАВКА МЕШКОВСКА од Битола, 
вработен во ДСЗУ К.Шапкарев Битола адреса 
ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0028 вл. ст. 
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СТР. 36 

За член на избирачкиот одбор број 0048 се 
именува Зоран Степановски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса П.Кајзеро 7 

За член на избирачкиот одбор број 0048 се 
именува Лидија Стојчевска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса 7 Јули 67 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0048 се избира РОЗЕТА ИЛИЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ К.Методиј - Битола, адреса 
ул.2-РА бр. 0011 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0048се избира ПЕНКА СТЕПАНОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Б. Миладиновци -
Битола с. Добрушево, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА 
бр. 0017 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0048 се именува Пеце Здравевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса 2 ра 29 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0048 се именува Роберт Николовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса 2-ра 13 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0049 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0049 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0049 се избира СЛОБОДАНКА ТРАЈКОВСКА 
од Битола, вработен во Оу Славко Лумбарко 
с. Новаци, адреса ул.СВЕТИ НАУМ бр. 0022 
вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0049 се избира МЕРИ КУШЕВСКА 
од Битола, вработен во Оу Трифун Пановски, 
адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0027 вл. 
ст. 26 

За член на избирачкиот одбор број 0049 се 
избира МЕРИ НАЈДЕНОВСКА од Битола, 
вработен во ДСЗУ К.Шапкарев Битола, адреса 
ул.ОТЕШЕВО бр. 0001 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0049 се 
избира ЈУЛИЈАНА ДИМИТРОВСКА од Би-
тола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола 
адреса ул.ЦАНЕ ВАСИЛЕВ бр. 0001 вл. ст. 10 

За член на избирачкиот одбор број 0049 се 
именува Љупчо Ангелевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Свети Наум 13а 

За член на избирачкиот одбор број 0049 се 
именува Александар Мицевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Цане Василев 2/10 

За заменик член на избирачкиот одбор 
број 0049 се избира ТАТЈАНА ТРПЕНОВСКА 
од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.ОВЧИ ПАЗАР бр. 
0032 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0049се избира ДИЛБЕРА АТАНАСОВА од 
Битола, вработен во Народен Театар Битола, 
адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0029 вл. 
ст. 21 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0049 се именува Златко Димов од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Иван Милутиновиќ 27/7 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0049 се именува Тања Василевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Иван Милутиновиќ 27/21 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0050 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0050 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0050 се избира СЛАВИЦА КОЛЕВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.МУКОС бр. 0174 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0050 се избира ЛИДИЈА 
ТАЛЕВСКА од Битола, вработен во ЈЗУ 
Клиничка болница-Битола, адреса ул.МУКОС 
бр. 0029 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0050 се 
избира ЕЛИЗАБЕТА МУЛОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.БОРИС СТРЕЗОВ бр. 0007 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0050 се 
избира ЛИЛЈАНА ЕГУМЕНОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола 
адреса ул.МУКОС бр. 0156 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0050 се 
именува Димчевски Горан од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Борис Стрезов 20 

За член на избирачкиот одбор број 0050 се 
именува Лорита Нури од Битола, предложен од 
политичката партија ДУИ адреса Мукос 174б 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0050 се избира ДАНКА МУЛОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.БОРИС СТРЕЗОВ бр. 0017 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0050се избира СЛАВИЦА КОЧАНКОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.МУКОС бр. 0150 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0050 се именува Алберт Алиевски од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
ул. Козјак бр. 115 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0050 се именува Билјана Митровска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Мукос 17 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
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сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0051 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0051 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0051 се избира РУЖА КОВАЧЕВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, 
адреса ул.СТРУШКА бр. 0021 вл. Б ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0051 се избира АЛЕКСАНДАР 
МАКАРИЈОВСКИ од Битола, вработен во Оу 
Славко Лумбарко с. Новаци, адреса ул.СТРУШ-
КА бр. 0012 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0051 се 
избира ДРАГИЦА ТРОШЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.УЛ.101 бр. 0005 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0051 се 
избира РЕНАТА ПЕРЕСКА од Битола, вработен 
во ОУ Тодор Ангелевски адреса ул.СТРУШКА 
бр. 0026 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0051 се 
именува Андријана Богдановска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Ријека 22а 

За член на избирачкиот одбор број 0051 се 
именува Пере Велевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Струшка 35 а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0051 се избира МИЛИЦА СРБИНОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.СТРУШКА бр. 0019 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0051се избира КРИСТИНА КИЧЕСКА од 
Битола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВА-
ДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.СТРУШКА 
бр. 0043 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0051 се именува Ордан Недановски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Струшка 36г 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0051 се именува Дијана Богдановска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Струшка 30 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0052 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0052 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0052 се избира ЕЛИЦА КОШТРЕВА од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 0064 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0052 се избира БИЛЈАНА СТОЈ-
ЧЕВА од Битола, вработен во Стрежево, адреса 
ул.ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 0075 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0052 се 
избира ВЕРКА СТОЈАНОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.СРЕМСКА МИТРОВИЦА бр. 0022 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0052 се 
избира БИЛЈАНА КРСТЕСКА од Битола, 
вработен во Оу Славко Лумбарко с. Новаци 
адреса ул.ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 0062 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0052 се 
именува Ѓорги Мицковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Димитар Влахов 50а 

За член на избирачкиот одбор број 0052 се 
именува Валентина Нечковска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Сремска Митровица 19 а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0052 се избира ВЕСНА ИЛИЕВСКА од Битола, 
вработен во Агенција за финансиска поддршка 
на земјоделието, адреса ул.СРЕМСКА МИТ-
РОВИЦА бр. 0028 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0052се избира ЉУБИЦА СРБИНОВСКА од 
Битола, вработен во Мин. за земј.шум. Водо-
стопанство Битола, адреса ул.ДИМИТАР ВЛА-
ХОВ бр. 0050 вл. В ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0052 се именува Емилијан Мицковски од 

Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Димитар Влахов 50а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0052 се именува Васко Најдовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Крагуевац 7 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 
врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0053 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0053 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0053 се избира ДОСТА КОТЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Стув Наумов Битола, адреса 
ул.СУТЈЕСКА бр. 0008 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0053 се избира ЈАГОДА ЗДРАВ-
КОВА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.ПЕТАР ДЕЛЈАН бр. 
0007 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0053 се 
избира БЛАГОЈЧЕ ЈОВАНОВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.ВАТАША бр. 
0024 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0053 се 
избира АЛЕКСАНДРА СИМОНЧЕВСКА‑НЕ-
ЧОВСКА од Битола, вработен во ОУ К.Методиј 
- Битола адреса ул.ИВАН ЦАНКАР бр. 0008 вл. 
А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0053 се 
именува Николче Ѓоргиевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Сутјеска 28 б 

За член на избирачкиот одбор број 0053 се 
именува Снежана Тасевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Иван Цанкар 22в 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0053 се избира АНИЦА ЗДРАВКОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ПЕТАР ДЕЛЈАН бр. 0007 вл. 
ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0053се избира БЛАГИЦА ДИМОВСКА‑ЦИБА-
ЛЕВСКА од Битола, вработен во ОУ Даме 
Груев с.Смилево, адреса ул.СУТЈЕСКА бр. 0056 
вл. В ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0053 се именува Билјана Костадиновска од 

Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Сутјеска 18 д 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0053 се именува Мирко Јанковски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Ваташа 32а 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0054 
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Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0054 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0054 се избира ЕЛИЗАБЕТА ЦВЕТКОВА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0158 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0054 се избира ЛИЛЈАНА БОШ-
КОВА од Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса 
ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0069 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0054 се 
избира ЉУПЧО ЈОНЧЕВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.ИЛИНДЕН-
СКА бр. 0063 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0054 се 
избира ТОМЕ ЦВЕТКОВСКИ од Битола, врабо-
тен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА адреса ул. 
ИЛИНДЕНСКА бр. 0158 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0054 се 
именува Мирјана Костадиновска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Илинденска 126 

За член на избирачкиот одбор број 0054 се 
именува Елица Стаматова од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Мукос 6 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0054 се избира ФАНЧЕ КОСТОВСКА од Би-
тола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0134 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0054се избира СТОЈАН ТРАЈКОВСКИ од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0172 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0054 се именува Павлинка Костадиновска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Илинденска 126 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0054 се именува Драги Талевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Риечка 3а 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-

сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0055 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0055 

За претседател на избирачкиот одбор број 0055 
се избира НИКОЛИНА МАРТИНОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Гоце Делчев Демир Хисар, 
адреса ул.ЃОРЃИ СУГАРЕВ бр. 0033 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0055 се избира ЗОРАН ДИМОВСКИ 
од Битола, вработен во НУ Центар за култура, 
адреса ул.ЈАИНЦИ бр. 0033 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0055 се 
избира АЛЕКСАНДРА ВРЏОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ К.Методиј - Битола, адреса 
ул.ЃОРЃИ СУГАРЕВ бр. 0037 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0055 се 
избира ИЛЧЕ СОКЛЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во Оу Славко Лумбарко с. Новаци адреса 
ул.ПОРЕЧКА бр. 0008 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0055 се 
именува Мирјана Захариевска-Ралевска од 
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Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ адреса Дебарска 3 

За член на избирачкиот одбор број 0055 се 
именува Елена Крстева од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Гаврило Принцип 34 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0055 се избира ТОНИ САВЕСКИ од Битола, 
вработен во Зоолошка градина - Битола, адреса 
ул.ЃОРЃИ СУГАРЕВ бр. 0021 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0055се избира НИКОЛИНКА СТОЈЧЕВСКА од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса ул.ЃОРЃИ СУГАРЕВ бр. 0044 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0055 се именува Ирена Цветковска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса И.Милутинович 66/8 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0055 се именува Стојан Димоски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Јаинци 41б 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 
врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0056 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0056 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0056 се избира ИРЕНА ПЕЈЧИНОВСКА од 
Битола, вработен во ДСУ Ј.Сандански Битола, 
адреса ул.КОЗАРА бр. 0015 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0056 се избира ЈАГОДА МАРУ-
ШЕВСКА од Битола, вработен во Технички 
факултет-Битола, адреса ул.ДИМИТРИЕ ТУ-
ЦОВИЌ бр. 0075 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0056 се 
избира МЕРИ ТАЛЕВСКА од Битола, вработен 
во ДСУ Ј.Б. Тито Битола, адреса ул.КОЗАРА бр. 
0004 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0056 се 
избира МАРИЈА НЕДАНОВСКА од Битола, 
вработен во Оу Коле Канински адреса ул.ДИ-
МИТРИЕ ТУЦОВИЌ бр. 0105 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0056 се 
именува Љубе Димовски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Димитар 
Туцовиќ 115б 

За член на избирачкиот одбор број 0056 се 
именува Живко Талевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Козара 4 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0056 се избира ПЕРЕ ЃОРЃИЈЕВСКИ од 
Битола, вработен во Правен факултет, Кичево, 
адреса ул.КОЗАРА бр. 0033 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0056се избира ТАТЈАНА СТОЈАНОВИЌ од 
Битола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, 
адреса ул.11-ТИ МАРТ бр. 0010 вл. ст. 013 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0056 се именува Тијана Димовска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Димитар Туцовиќ 115б 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0056 се именува Никола Ѓорѓиевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Козара 33 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0057 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0057 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0057 се избира ВЛАДИМИР ДИМИТРОВСКИ 
од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ЈОСИФ ХРИСТОВСКИ бр. 
0006 вл. ст. 003 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0057 се избира БОЈАН ХРИСТОВ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул. ЈО-
СИФ ХРИСТОВСКИ бр. 0004 вл. ст. 2 

За член на избирачкиот одбор број 0057 се 
избира ГЕНА ДАМЕВСКА од Битола, вработен 
во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.ХРИСТО ХРИСТОВ бр. 0023 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0057 се 
избира ВАСА ПАЧОВСКА од Битола, вработен 
во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА“-БИ-
ТОЛА адреса ул.4-ТИ НОЕМВРИ бр. 0040 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0057 се 
именува Горан Долевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Јосиф 
Христовски 4/18 

За член на избирачкиот одбор број 0057 се 
именува Зоран Алексовски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Никола Тесла 63 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0057 се избира ЉУБА ТРАЈКОВА од Битола, 
вработен во Агенција за финансиска поддршка 
на земјоделието, адреса ул.МАРКС-ЕНГЕЛС 
бр. 0014 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0057се избира ЛЕНЧЕ НЕДЕЛКОВСКА од 
Битола, вработен во Општина Битола, адреса 
ул.ЈОСИФ ХРИСТОВСКИ бр. 0002 вл. ст. 5 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0057 се именува Гордана Георгиевска-Недел-
ковски од Битола, предложен од политичката 
партија СДСМ, адреса Ј Христовски 6/7 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0057 се именува Катерина Стојковска од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Јосиф Христовски 4/14 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0058 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0058 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0058 се избира ЈАНЕ НАТЕВ од Битола, вра-
ботен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, 
адреса ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0038 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0058 се избира ЖАНЕТА ПАВ-
ЛОВА од Битола, вработен во ЈУ ДОМ ЗА 
ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА, 
адреса ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0048 вл. ст. 033 

За член на избирачкиот одбор број 0058 се 
избира АНГЕЛИНА КОСТОВА од Битола, вра-
ботен во Државно правобранителство, адреса 
ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0005 вл. 05 ст. 060 

За член на избирачкиот одбор број 0058 се 
избира ЕЛИЦА ЛАЗАРОВ од Битола, вработен 
во ОУ Стув Наумов Битола адреса ул.БОРИС 
КИДРИЧ бр. 0012 вл. ст. 005 

За член на избирачкиот одбор број 0058 се 
именува Стеванка Велјановска од Битола, 

предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Борис Кидрич 5/43 

За член на избирачкиот одбор број 0058 се 
именува Гоце Тодоровски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Б. Кидриќ 41 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0058 се избира СУЗАНА НИКОЛОВА од Бито-
ла, вработен во Општина Битола, адреса 
ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0012 вл. ст. 020 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0058се избира МАРИЈАНА ТРАЈКОВСКА од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса ул.КОЧО ПАЛИГОРА бр. 0016 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0058 се именува Владимир Натев од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Борис Кидрич 38а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0058 се именува Стефан Димовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Ениџе Вардар 20 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0059 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0059 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0059 се избира БИСЕРА КОСТАДИНОВСКА 
од Битола, вработен во Педагошски факултет -
Битола, адреса ул.ЛАЗО ТРПОВСКИ бр. 0005 
вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0059 се избира СЕВДАТ АСАНИ од 
Битола, вработен во Ученички дом „Мирка 
Гинова“, Битола, адреса ул.ЛАЗО ТРПОВСКИ 
бр. 0004 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0059 се 
избира БИЛЈАНА СТОЈАНОВА од Битола, 
вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, адреса 
ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0018 вл. ст. 046 

За член на избирачкиот одбор број 0059 се 
избира АНЕТА ПЕТРОВСКА од Битола, вра-
ботен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ БИТОЛА адреса 
ул.ЕСТРЕА ОВАДИЈА МАРА бр. 0011 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0059 се 
именува Митре Костадиновски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Лазо Трповски 5 

За член на избирачкиот одбор број 0059 се 
именува Ружа Коњановска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Никола Тесла 18/34 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0059 се избира МАГДАЛЕНА НАУМОСКА од 
Битола, вработен во Музичко училиште-Битола, 
адреса ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0018 вл. ст. 005 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0059се избира СВЕТЛАНА СТОЈИЌ од Битола, 
вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ бр. 0001 вл. 5 ст. 023 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0059 се именува Љупчо Ѓоргиевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Добривое Радосавлевич 22 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0059 се именува Ленка Рашајковска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Никола Тесла 18/15 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0060 
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Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0060 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0060 се избира МИРЈАНА ПАЧОВСКА од Бито-
ла, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, адреса 
ул.БЛАЖЕ РОГОЗИНАРО бр. 0009 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0060 се избира НАТАША ПЕТ-
РОВСКА од Битола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Нау-
мов Битола, адреса ул.2-РИ АВГУСТ бр. 0029 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0060 се 
избира ВЕСНА ДИМИТРОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола, 
адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ бр. 0204 вл. ст. 
019 

За член на избирачкиот одбор број 0060 се 
избира ЉУПЧО ЗДРАВКОВСКИ од Битола, 
вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола адреса 
ул.БЛАЖЕ РОГОЗИНАРО бр. 0056 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0060 се 
именува Илија Петровски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Втори 
Август 29 

За член на избирачкиот одбор број 0060 се 
именува Ламбо Плушковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса 2-ри Август 36 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0060 се избира НЕДА БОНЧАНОСКА од Би-
тола, вработен во ЈУ Национален парк - 
Пелистер, Битола, адреса ул.БЛАЖЕ РОГО-
ЗИНАРО бр. 0012 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0060се избира ЕЛЕНА МИЛОШЕВСКА од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ бр. 0204 вл. 01 
ст. 013 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0060 се именува Биљана Лукиќ од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса 2 Август 27а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0060 се именува Мери Арсовска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Јосиф Христовски ламела 1/15 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 

поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0061 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0061 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0061 се избира ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛЕВСКА од 
Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.КАРПОШ бр. 0006 вл. 01 ст. 013 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0061 се избира ЈОВАНКА 
БЕКТЕШОСКА од Битола, вработен во ЈЗУ 
Клиничка болница-Битола, адреса ул.КАРПОШ 
бр. 0008 вл. 03 ст. 004 

За член на избирачкиот одбор број 0061 се 
избира ЕЛИЦА АПОСТОЛОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.КАРПОШ бр. 0006 вл. 06 ст. 014 

За член на избирачкиот одбор број 0061 се 
избира ВЕСНА ВЕЛЈАНОВСКА од Битола, 
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вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола адреса 
ул.КАРПОШ бр. 0012 вл. 03 ст. 053 

За член на избирачкиот одбор број 0061 се 
именува Лидија Бошевска од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
Карпош 6/2/17 

За член на избирачкиот одбор број 0061 се 
именува Весна Андреевска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Карпош 8/3/10 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0061 се избира СИМОНИДА ПОПОВСКА од 
Битола, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.КАРПОШ бр. 0006 вл. 05 ст. 004 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0061се избира ТРАЈАН ЈАНКУЛОВСКИ од 
Битола, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.КАРПОШ бр. 0012 вл. 01 ст. 008 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0061 се именува Игор Огненов од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ, адреса 
Карпош 12/3/56 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0061 се именува Николче Митревски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Карпош 9/3/42 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0062 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0062 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0062 се избира ЕЛЕНА ХРИСТОВСКА од 
Битола, вработен во Музичко училиште-Битола, 
адреса ул.КАРПОШ бр. 0011 вл. 01 ст. 013 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0062 се избира ДАНИЦА ГЛАВЕВ-
СКА од Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков 
Бистрица, адреса ул.КАРПОШ бр. 0003 вл. 01 
ст. 013 

За член на избирачкиот одбор број 0062 се 
избира ТОНИ ЦВЕТАНОСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.КАР-
ПОШ бр. 0005 вл. 06 ст. 007 

За член на избирачкиот одбор број 0062 се 
избира ГОРАН МИЛЕВСКИ од Битола, 
вработен во ДСУ Ј.Сандански Битола адреса 
ул.КАРПОШ бр. 0005 вл. 02 ст. 012 

За член на избирачкиот одбор број 0062 се 
именува Валентина Кожумановска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Карпош 7/3/9 

За член на избирачкиот одбор број 0062 се 
именува Златка Петковска од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Др. Рајс 15 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0062 се избира ЛЕНА СЕКУЛОВСКА од Бито-
ла, вработен во Библиотека Св. Климент Охрид-
ски, адреса ул.КАРПОШ бр. 0005 вл. 06 ст. 006 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0062се избира ПЕПИ СТАВРЕВСКИ од Битола, 
вработен во ОУ К.Методиј - Битола, адреса 
ул.КАРПОШ бр. 0005 вл. 04 ст. 017 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0062 се именува Софка Талева од Битола, 
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предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Карпош 1/1/10 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0062 се именува Дончо Николовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Карпош 12/3/43 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0063 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0063 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0063 се избира ЉУПЧО ДИМОВСКИ од 
Битола, вработен во Водостопанство Битолско 
поле, адреса ул.НАС. КЛАНИЦА бр. 0002 вл. 
ст. 009 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0063 се избира ВЕРИЦА ДАНЧЕВ-
СКА од Битола, вработен во Технички факул-
тет-Битола, адреса ул.НАС. КЛАНИЦА бр. 0012 
вл. ст. 007 

За член на избирачкиот одбор број 0063 се 
избира ЉИЉАНА ЛАВУРОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.НАС. КЛАНИЦА бр. 0002 вл. 24 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0063 се 
избира ЗОРА СТОЈАНОВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола адреса 
ул.НАС. КЛАНИЦА бр. 0004 вл. ст. 007 

За член на избирачкиот одбор број 0063 се 
именува Весна Манојловска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Карпош 8/4/4 

За член на избирачкиот одбор број 0063 се 
именува Иљо Писановски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса 16-та 12а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0063 се избира ВЕСНА ВЕЛЈАНОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.НАС. КЛАНИЦА бр. 0001 вл. ст. 006 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0063 се избира БЛАГОЈА ЈОВАНОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВА-
ДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.НАС. КЛА-
НИЦА бр. 0007 вл. ст. 30 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0063 се именува Сашо Илиевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса нас.Кланица 9/2 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0063 се именува Мери Илиева од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Карпош 12/3/52 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
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именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0064 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0064 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0064 се избира ЕЛИЦА СТОЈКОВСКА од Би-
тола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.ЃУРО ЃАКОВИЌ 
бр. 0114 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0064 се избира ДРАГИ ВЕЛЈАНОВ 
од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ бр. 
0332 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0064 се 
избира ВАЛЕНТИН НАУМОВ од Битола, 
вработен во Музичко училиште-Битола, адреса 
ул.ДОКТОР РАЈС бр. 0003 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0064 се 
избира МАРИНА ЈОВАНОВСКА од Битола, 
вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ 

РАЈДЕР“ БИТОЛА адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ 
МАЈ бр. 0366 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0064 се 
именува Зоран Атанасовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
бул.1ви мај 350 

За член на избирачкиот одбор број 0064 се 
именува Лидија Петковска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Др. Рајс 15 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0064 се избира ИЛО МИШЕВСКИ од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ДОКТОР РАЈС бр. 0015 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0064се избира ВЕСНА ГЕОРГИЕВСКА од Би-
тола, вработен во Општина Битола, адреса 
ул.ДОКТОР РАЈС бр. 0007 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0064 се именува Весна Тошеска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса бул.1ви мај 330 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0064 се именува Ѓорѓи Гацовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Др. Рајс 31 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0065 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0065 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0065 се избира ЦВЕТАНКА РИСТЕВСКА од 
Битола, вработен во Општина Битола, адреса 
ул.ПАНДЕ ИЛКОВСКИ бр. 0061 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0065 се избира РИСТО ЈОСИФОВ-
СКИ од Битола, вработен во Народен Театар 
Битола, адреса ул.ПАЦА МИРЧЕВА бр. 0006 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0065 се 
избира ВАСА ПЕТКОВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.ПАЦА МИРЧЕВА бр. 0071 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0065 се 
избира СОЊА АТАНАСОВСКА од Битола, вра-
ботен во ОУ Тодор Ангелевски адреса ул.КУМ-
РОВЕЦ бр. 0002 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0065 се 
именува Лилјана Митаноска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Паца Мирчева 48 

За член на избирачкиот одбор број 0065 се 
именува Христина Гичевска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Крстин Чулаковски 48 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0065 се избира АНЕТА МАРКОСКА од Битола, 
вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.ПАНДЕ ИЛКОВ-
СКИ бр. 0017 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0065се избира ПЕЦЕ БОЈОВСКИ од Битола, 
вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, адреса 
ул.ПАЦА МИРЧЕВА бр. 0014 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0065 се именува Кита Трампевска од Битола, 

предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Митре Врчковски 65 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0065 се именува Јасмина Најдовска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Кочо Доловски 43 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0066 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0066 
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За претседател на избирачкиот одбор број 
0066 се избира ТАТЈАНА СТАМЕНКОВИЌ од 
Битола, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.КОЧО ДОЛОВСКИ бр. 0032 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0066 се избира ЛЕНЧЕ НАЈДОВ-
СКА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.КОЧО ДОЛОВСКИ 
бр. 0043 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0066 се 
избира МАРИЈА ГИЧЕВСКА од Битола, врабо-
тен во ДСУ Т.Даскало - Битола, адреса ул.БУ-
КОВСКИ МОСТ бр. 0033 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0066 се 
избира ЛИЛЈАНА ВЕЛЈАНОВСКА од Битола, 
вработен во Универзитет „Св. Климент Охрид-
ски“, Битола адреса ул.КОЧО ДОЛОВСКИ бр. 
0017 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0066 се 
именува Љупчо Тасевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Буковски 
мост 10а 

За член на избирачкиот одбор број 0066 се 
именува Благојче Пишмановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Апостол Здравевски 27 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0066 се избира ЗЛАТЕ РИСТЕВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.ЃОР-
ЃИ ЗЕКОВСКИ бр. 0026 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0066се избира ИВОНА ВЕЛЈАНОСКА од Бито-
ла, вработен во Оу Трифун Пановски, адреса 
ул.УЛ. 4 бр. 0019 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0066 се именува Лилјана Ангелевска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Буковски Ливади 20 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0066 се именува Гоце Јошевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Кумровец 180 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-

сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0067 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0067 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0067 се избира АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОСКИ 
од Битола, вработен во ДСУ Ј.Сандански 
Битола, адреса ул.ПРОГРЕС бр. 0056 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0067 се избира МЕТОДИЈА КОС-
ТОВ од Битола, вработен во Општина Битола, 
адреса ул.ПРОГРЕС бр. 0120 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0067 се 
избира ЗОРАН СТОЈАНОСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.ИНДУСТРИСКА бр. 0109 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0067 се 
избира ВЕРОНИЌИ СТОЈАНОВСКА од Бито-
ла, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола 
адреса ул.ПРОГРЕС бр. 0102 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0067 се 
именува Николовски Жарко од Битола, пред-
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ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Индустриска 61в 

За член на избирачкиот одбор број 0067 се 
именува Дејан Јанчевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Индустриска 47 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0067 се избира ЉИЉА ЧАПКУНОСКА од Бит-
ола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.ПРОГРЕС бр. 0108 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0067се избира ВЕРИЦА КОТЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ИНДУСТРИСКА бр. 0095 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0067 се именува Асамбелевски Алексо од Би-
тола, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Индустриска 33 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0067 се именува Деанчо Јовановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Индустриска 11 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 

основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0068 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0068 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0068 се избира МЕНДУШЕ РУШИД од Битола, 
вработен во Национална установа Музеј на 
албанската азбука, Битола, адреса ул.БОРИ-
МЕЧКА бр. 0002 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0068 се избира ВИОЛЕТА БУРЛИ-
ЈОВСКА од Битола, вработен во Нема податок, 
адреса ул.БИСТРА бр. 0061 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0068 се 
избира СОЊА ЌИЌЕРКОВСКА од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.БО-
РИМЕЧКА бр. 0053 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0068 се 
избира МИЛЕ ТАЛЕВСКИ од Битола, вработен 
во ЈЗУ Клиничка болница-Битола адреса 
ул.БИСТРА бр. 0051 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0068 се 
именува Владо Шамбевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Бистра 95 

За член на избирачкиот одбор број 0068 се 
именува Анета Крстевска од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Бистра 34 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0068 се избира МИЛКИЦА АНАСТАСОВСКА 
од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.БИСТРА бр. 0121 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0068се избира ВАСА ТАЛЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.БИСТРА бр. 0051 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0068 се именува Бале Василевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Бистра 109 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0068 се именува Марија Кочовска од Битола, 
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предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Бистра 89 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0069 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0069 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0069 се избира БЛАГОЈ КРСТЕВСКИ од 

Битола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, 
адреса Буково УЛ.1 бр. 0000 вл. Б ст. 

За заменик претседател на избирачкиот од-
бор број 0069 се избира ДОСТА КАЛИНОВ-
СКА од Битола, вработен во ОСМУ Др. Јован 
Калаузи-Битола, адреса Буково УЛ.1 бр. 0000 
вл. Б ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0069 се 
избира ТРПЕ СТОЈЧЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса Буково 
УЛ.1 бр. 0000 вл. Ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0069 се 
избира ЖАКЛИНА ЃОРЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола 
адреса Буково УЛ.1 бр. 0000 вл. Ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0069 се 
именува Кристијан Мицовски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Буково 

За член на избирачкиот одбор број 0069 се 
именува Томислав Србиновски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса С. Буково 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0069 се избира ЌИРО МАГЕРОВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса Буково 
УЛ.1 бр. 0000 вл. Ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0069се избира РОЗИЦА ЛИНГУРОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса Буково УЛ.1 бр. 0000 вл. Ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0069 се именува Сашо Рошковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Буково 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0069 се именува Томче Пискуловски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Буково 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
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Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0070 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0070 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0070 се избира ВЕСНА КОЧОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, адреса 
ул.БЕЛГРАДСКА бр. 0017 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0070 се избира ВЛАДИМИР НАУ-
МОВСКИ од Битола, вработен во ЈП МРД, 
адреса ул.СТЕРЈО ЃОРЃИЕВ бр. 0019 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0070 се 
избира ЗЛАТКО ТОМСКИ од Битола, вработен 
во Општина Битола, адреса ул.ЈОРГО ОС-
МАНО бр. 0014 вл. ст. 002 

За член на избирачкиот одбор број 0070 се 
избира НЕЛА ПЕТРОВСКА од Битола, врабо-
тен во ОУ Тодор Ангелевски адреса ул.ЦАР 
САМОИЛ бр. 0035 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0070 се 
именува Здравка Павловска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Стерјо Ѓоргиев 33 б 

За член на избирачкиот одбор број 0070 се 
именува Богоја Поповски од Битола, предложен 

од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Стерјо Ѓоргиев 24 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0070 се избира ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА од Би-
тола, вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Бито-
ла, адреса ул.СТЕРЈО ЃОРЃИЕВ бр. 0024 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0070се избира АЛИЛИБРАИМ ИЗЕИРИ од Би-
тола, вработен во Мин. за економија Битола, 
адреса ул.БЕЛГРАДСКА бр. 0035 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0070 се именува Лилјана Мицевска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Јорго Османо 14/6 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0070 се именува Душко Божиновски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Београдска 49 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
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51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0071 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0071 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0071 се избира АЛЕКСАНДАР АНГЕЛЕСКИ 
од Битола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, 
адреса ул.ПОЛКОВНИК НЕДЕЛКОВ бр. 0001 
вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0071 се избира ЈАГОДА ДИМИ-
ТРОВСКА од Битола, вработен во Агенција за 
храна и ветерина, адреса ул.СТРАШО ПИНЏУР 
бр. 0053 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0071 се 
избира ЈЕЛИЦА ТРПЧЕВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола, адреса 
ул.ЦАР САМОИЛ бр. 0089 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0071 се 
избира ЕЛЕС СИНАНИ од Битола, вработен во 
Секретаријат за спроведуање на рамковен договор 
адреса ул.ЦАР САМОИЛ бр. 0044 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0071 се 
именува Виолета Николовска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Цар Самоил 55а 

За член на избирачкиот одбор број 0071 се 
именува Лидија Споа од Битола, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Кузман Јосифовски 26 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0071 се избира МИТРА АЛУШЕВСКА од Би-
тола, вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола, адреса ул.СТРАШО ПИНЏУР бр. 0021 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0071се избира БИЛЈАНА ПЕЦАКОВА -КА-
НАТЛАРОВСКА од Битола, вработен во ДСЕУ 
Ѓ.Наумов Битола, адреса  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0071 се именува Дасколава Марија од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Маврово 1 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0071 се именува Ахмедовски Мухамед од 
Битола, предложен од политичката партија 
ДУИ, адреса Ленинова 54 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0072 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0072 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0072 се избира БИЛЈАНА ФУНА од Битола, 
вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола, адреса 
Кузман Јосифовски 4а 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0072 се избира ЗОРА ДАМЈАНОВА 
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од Битола, вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, 
адреса ул.МАВРОВО бр. 0010 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0072 се 
избира МИМОЗА ДОНЕВ од Битола, вработен 
во Оу Славко Лумбарко с. Новаци, адреса 
ул.ОХРИДСКА бр. 0002 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0072 се 
избира МИРЈАНА ЛОЗАНОВСКА од Битола, 
вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола адреса 
ул.ВЛАДИМИР НАЗОР бр. 0017 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0072 се 
именува Горги Дамјанов од Битола, предложен од 
политичката партија СДСМ адреса Маврово 10 

За член на избирачкиот одбор број 0072 се 
именува Марина Стефановска–Јовчева од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Маврово5 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0072 се избира ТАЊА ЈОВАНОВСКА од Бито-
ла, вработен во Висока Медицинска школа - 
Битола, адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ бр. 
0096 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0072се избира ДИЈАНА ТОЛЕВСКА од Битола, 
вработен во Оу Коле Канински, адреса ул.ОХ-
РИДСКА бр. 0007 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0072 се именува Томче Неделковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Маврово 9 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0072 се именува Илија Николовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Маврово 5а 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0073 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0073 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0073 се избира СНЕЖАНА ЦВЕТКОВСКА од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0030 вл. ст. 007 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0073 се избира ЛЕНЧЕ СПИРОВА 
од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0034 вл. 
ст. 17 

За член на избирачкиот одбор број 0073 се 
избира САШО СТЕФАНОСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.ПАР-
ТИЗАНСКА бр. 0062 вл. 01 ст. 005 

За член на избирачкиот одбор број 0073 се 
избира ЛОЈЗА ВАСОВСКА од Битола, вработен 
во ДСУ Т.Даскало - Битола адреса ул.ПАР-
ТИЗАНСКА бр. 0060 вл. ст. 017 

За член на избирачкиот одбор број 0073 се 
именува Лила Јовановска од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Пар-
тизанска 32/8 

За член на избирачкиот одбор број 0073 се 
именува Крстиќ Марина од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Партизанска 20/14 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0073 се избира ЕЛКА ТАШКОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0060 вл. ст. 23 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0073се избира ТИНА НУСЕВА од Битола, 
вработен во Технички факултет-Битола, адреса 
ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0028 вл. ст. 001 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0073 се именува Будимир Граберски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Партизанска 34/4 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0073 се именува Јовановски Роберт од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Партизанска 34/1 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0074 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0074 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0074 се избира ВИОЛЕТА БЛАЖЕВСКА--
МИТРЕВСКА од Битола, вработен во ОУ Стув 
Наумов Битола, адреса ул.БРАНИСЛАВ 
НУШИЌ бр. 0001 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0074 се избира ОЛИВЕРА БУН-
ДЕВСКА--КАРАНФИЛОВ од Битола, вработен 
во ДСУ Т.Даскало - Битола, адреса ул.КЛИ-
МЕНТ ОХРИДСКИ бр. 0003 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0074 се 
избира НАТАША ИЛИЕВСКА од Битола, 
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вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.СЕВЕР-ЈУГ бр. 0002 вл. ст. 020 

За член на избирачкиот одбор број 0074 се 
избира ТОМИСЛАВ КОТЕВСКИ од Битола, 
вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола адреса 
ул.СЕВЕР-ЈУГ бр. 0002 вл. 09 ст. 041 

За член на избирачкиот одбор број 0074 се 
именува Сузана Степиќ од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Нико 
Фундали 11/12 

За член на избирачкиот одбор број 0074 се 
именува Христовски Томислав од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Север југ 17/6 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0074 се избира ЈОРДАНКА ЈУРУКОВА од Бито-
ла, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 0020 вл. Б ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0074се избира ВАЛЕНТИНА НЕДЕЛКОВСКА 
од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.СЕВЕР-ЈУГ бр. 0002 вл. ст. 
007 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0074 се именува Мирјана Кузмановиќ од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Нико Фундали 11/8 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0074 се именува Гачевски Ѓорги од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Север југ 2/2 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
 
 

ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0075 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0075 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0075 се избира ДОНА ТРОМБЕВА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ПИТУ ГУЛИ бр. 0020 вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0075 се избира МАРИНА СТЕРЈОВ-
СКА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.ПИТУ ГУЛИ бр. 
0053 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0075 се 
избира СОЊА КОСТАДИНОВСКА од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.ХРИСТО 
УЗУНОВ бр. 0025 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0075 се 
избира ГАБРИЕЛА МАМАКИС ПЕТКОВСКА 
од Битола, вработен во ОУ Стув Наумов Битола 
адреса ул.ПИТУ ГУЛИ бр. 0029 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0075 се 
именува Билјана Палашовска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Питу Гули 40/4 

За член на избирачкиот одбор број 0075 се 
именува Вељковиќ Александар од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Питу Гули 43 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0075 се избира ГОЦЕ НОВЕВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.ПИТУ ГУЛИ 
бр. 0040 вл. ст. 23 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0075се избира ХРИСУЛА КОЧИНСКА од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса ул.ПИТУ ГУЛИ бр. 0020 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0075 се именува Јулијана Ивановска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса ЈНА 5/1-36 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0075 се именува Бејковски Борче од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса север југ 11/4 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 

Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0076 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0076 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0076 се избира СТЕВЕ СТЕФАНОВСКИ од 
Битола, вработен во Агенција за катастар на 
недвижности, адреса ул.НИКО ФУНДАЛИ бр. 
0013 вл. ст. 025 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0076 се избира КАТЕРИНА ГУЛЕВ-
СКА од Битола, вработен во Генерален секре-
таријат на влада на РМ, адреса ул.НИКО 
ФУНДАЛИ бр. 0027 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0076 се 
избира ВАСКА СТОЈАНОВСКА од Битола, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, 
адреса ул.НИКО ФУНДАЛИ бр. 0011 вл. ст. 8 

За член на избирачкиот одбор број 0076 се 
избира СОЊА АНТУНОВИЌ од Битола, вра-
ботен во Оу Александар Турунџев Кукуречани 
адреса ул.НИКО ФУНДАЛИ бр. 0013 вл. ст. 32 

За член на избирачкиот одбор број 0076 се 
именува Бујар Драла од Битола, предложен од 
политичката партија ДПА адреса ул. Леринска 
бр. 15 

За член на избирачкиот одбор број 0076 се 
именува Мухамед Амзовски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ адреса 
Леринска 66 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0076 се избира ЃУЛТЕН РАСИМОСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.ЛЕРИНСКА бр. 0015 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0076се избира ЈАСМИНА ВРЧКОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.МАРШАЛ ТИТО бр. 0154 вл. ст. 022 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0076 се именува Димовски Горан од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Климент Охридски 3в 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0076 се именува Христовска Елизабета од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Партизанска 60/14 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 



 –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 07.02.2013 

 

СТР. 60 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0077 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0077 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0077 се избира КОЧО ЧАКА од Битола, врабо-
тен во ЈП За стопанисување со шуми, Македон-
ски шуми - Битола, адреса ул.СТИВ НАУМОВ 
бр. 0052 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0077 се избира СПАСЕ ВЕЗЕНКОВ-
СКИ од Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - 
Битола, адреса ул.ХРИСТО БОТЕВ бр. 0038 вл. 
Б ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0077 се 
избира БОРЧЕ КОСТОВСКИ од Битола, вра-
ботен во Оу Коле Канински, адреса ул.СТИВ 
НАУМОВ бр. 0006 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0077 се 
избира БЛАГОЈ ГАЦОВСКИ од Битола, вра-
ботен во ОУ Стув Наумов Битола адреса 
ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0106 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0077 се 
именува Левко Петровски од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
Христо Ботев 23 

За член на избирачкиот одбор број 0077 се 
именува Димитар Неделковски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Христо Ботев 36б 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0077 се избира ЗОРАН МИРЧЕВСКИ од Бито-
ла, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0013 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0077се избира СНЕЖАНА КРСТЕВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Александар Турунџев 
Кукуречани, адреса ул.СТЕВО ПАТАКО бр. 
0026 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0077 се именува Весна Пејчиновска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Стив Наумов 55 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0077 се именува Менде Везенковски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Христо Ботев 38 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 



ЧЕТВРТОК 07.02.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 2 – 

 

СТР. 61

ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0078 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0078 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0078 се избира СНЕЖАНА ИЛИЈЕВСКА од 
Битола, вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола, адреса ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 
0052 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0078 се избира ВАСИЛКА НЕДЕЛ-
КОВСКА од Битола, вработен во ЈОУДГ „Мајс-
ки Цвет“ Битола, адреса ул.КУЗМАН ЈОСИ-
ФОВСКИ бр. 0062 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0078 се 
избира ВЕСНА СПАСЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ЛЕНИНОВА бр. 0063 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0078 се 
избира БИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Стув Наумов Битола адреса 
ул.ЛЕНИНОВА бр. 0064 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0078 се 
именува Зоран Чунковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Ленинова 48 

За член на избирачкиот одбор број 0078 се 
именува Лидија Анастасова од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Ленинова 56 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0078 се избира МИТКО СТОЈАНОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 

шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0064 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0078се избира НАТАША ЃЕЛИЌ од Битола, 
вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, адреса 
ул.ЛЕНИНОВА бр. 0095 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0078 се именува Снежана Илиевска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Кузман Јосифовски 52 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0078 се именува Перијан Расимовска од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Стево Патако 20 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 



 –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 07.02.2013 

 

СТР. 62 

Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0079 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0079 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0079 се избира ГОЦЕ ТАЛЕВСКИ од Битола, 
вработен во НУ Македонска филхармонија, 
Скопје, адреса ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 
0025 вл. ст. 10 

За заменик претседател на избирачкиот од-
бор број 0079 се избира АНЕТА ПОПОВСКА--
НЕЌАК од Битола, вработен во ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛ-
НА РАБОТА-БИТОЛА, адреса ул.КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ бр. 0023 вл. ст. 003 

За член на избирачкиот одбор број 0079 се 
избира ЉУПЧО БУНДЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во Агенција за катастар на недвижности, 
адреса ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 0104 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0079 се 
избира ДЕНИЗА ИВАНОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ К.Методиј - Битола адреса 
ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 0027 вл. ст. 40 

За член на избирачкиот одбор број 0079 се 
именува Загорка Димитровска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Кл.охридски 21/27 

За член на избирачкиот одбор број 0079 се 
именува Тони Буџаковски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Стево Патако 34а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0079 се избира РИСТЕ БАБУШКОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 
0021 вл. 26 ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0079се избира ЈОВАН НАЛБАНТИ од Битола, 
вработен во ДСУ Ј.Сандански Битола, адреса 
ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 0108 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0079 се именува Томислав Велковски од Бито-
ла, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Климент Охридски 21/23 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0079 се именува Пеце Спировски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Климент Охридски 19/1 

 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0080 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0080 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0080 се избира ДУШКА АПЧЕВСКА од Битола, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, 
адреса ул.МАРШАЛ ТИТО бр. 0080 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0080 се избира МИТКО ЈАНЕСКИ 
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од Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ бр. 0029 
вл. ст. 4 

За член на избирачкиот одбор број 0080 се 
избира ЛЕНЧЕ ПЕТРОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.СОЛУНСКА бр. 0133 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0080 се 
избира ЈАСНА ЃОРГИЕВСКА од Битола, вра-
ботен во Оу. Гоце Делчев - Могила адреса 
ул.ЛЕНИНОВА бр. 0030 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0080 се 
именува Момчило Спировски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Т.Димитровски 12 

За член на избирачкиот одбор број 0080 се 
именува Александар Петровски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Стив Наумов 31 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0080 се избира ЃОРГИ АНДОНОВСКИ од 
Битола, вработен во НУ Центар за култура, 
адреса ул.ЛЕНИНОВА бр. 0028 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0080се избира ТОНИ ЃЕОРГИЕВСКИ од 
Битола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, 
адреса ул.ЛЕНИНОВА бр. 0038 вл. А ст. 001 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0080 се именува Даница Петличкова од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Климент Охридски 15/14 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0080 се именува Јулијана Христовска од Бито-
ла, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Христо Ботев 30 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

 

Бр. 11-15/1   Општинска изборна 
комисија 

07.02.2013 год.              
претседател, 

Б и т о л а           Зоран Насев 
с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
 
 
Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0081 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0081 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0081 се избира ПАЦА ЖАТЕВА од Битола, вра-
ботен во Технички факултет-Битола, адреса 
ул.СОЛУНСКА бр. 0286 вл. Б ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0081 се избира АЦО ИЛИЕВСКИ од 
Битола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, 
адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0014 вл. 02 Б ст. 
018 

За член на избирачкиот одбор број 0081 се 
избира ПЕРИЦА ПОПОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, адреса 
ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0002 вл. 73 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0081 се 
избира ПЕЦЕ ЧАШИТОВСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола адреса 
ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0016 вл. 6 А ст. 66 

За член на избирачкиот одбор број 0081 се 
именува Вељова Драга од Битола, предложен од 
политичката партија СДСМ адреса Маршал 
Тито 113 
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За член на избирачкиот одбор број 0081 се 
именува Гордана Матевска од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Солунска бр.239 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0081 се избира ВАСИЛИКИ ПАРИЗОВСКА од 
Битола, вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола, адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0016 вл. 
5 ст. 57 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0081се избира ЦВЕТАНКА ВУЧИНИЌ од Би-
тола, вработен во Стрежево, адреса ул.ПАРТИ-
ЗАНСКА бр. 0002 вл. ст. 008 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0081 се именува Марија Дуковска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Партизанска 2/1 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0081 се именува Кире Додов од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
адреса Никола Тесла бр.134a/3 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 

основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0082 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0082 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0082 се избира МЕНДЕ ДИВИТАРОВ од Бито-
ла, вработен во Водостопанство Битолско поле, 
адреса ул.МАРШАЛ ТИТО бр. 0131 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0082 се избира ТОМИСЛАВ МИ-
ЛЕНКОВСКИ од Битола, вработен во ЈП За 
одржување и заштита на магистрални патишта - 
Битола, адреса ул.РАДЕ ИЛИЕВ бр. 0010 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0082 се 
избира МАРИНА ВАСИЛЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, ад-
реса ул.АРИ АНГЕЛОВСКИ бр. 0006 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0082 се 
избира ВАЛЕНТИНА ШУТИНОСКА од Би-
тола, вработен во Ученички дом „Мирка Гино-
ва“, Битола адреса ул.АРИ АНГЕЛОВСКИ бр. 
0015 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0082 се 
именува Гоце Костовски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Тушин 13 

За член на избирачкиот одбор број 0082 се 
именува Соња Петреска од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Ари Ангелевски бр.4 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0082 се избира ИЛИЈА ГРУЈОСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.МАРИОВО бр. 
0003 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0082се избира МАРИНА НЕСТОРОВСКА од 
Битола, вработен во Оу. Гоце Делчев - Могила, 
адреса ул.ЗБОРСКА бр. 0002 вл. Б ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0082 се именува Тодорка Велјановска од Бито-
ла, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Тушин 13 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0082 се именува Силвана Огненовска од Би-
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тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Димо Хаџи Попов бр.4 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0083 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0083 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0083 се избира ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА од Бито-
ла, вработен во Оу Славко Лумбарко с. Новаци, 

адреса ул.МИРКО И ТАНЧЕ ЖИВКОВИЌ бр. 
0010 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0083 се избира МИРЈАНА ЈОВА-
НОВСКА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.КОЛЕ КАНИНСКИ 
бр. 0011 вл. Б ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0083 се 
избира ВЕРА ЈОВАНОВСКА од Битола, врабо-
тен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.КОЛЕ КАНИНСКИ бр. 0011 вл. Б ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0083 се 
избира ВЕРА ЦРВЕНКО од Битола, вработен во 
Подрачна служба ФЗО - Битола адреса ул.НИ-
КОЛА ТЕСЛА бр. 0128 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0083 се 
именува Вера Гогу од Битола, предложен од 
политичката партија СДСМ адреса Митко 
Живковски 112 

За член на избирачкиот одбор број 0083 се 
именува Злате Талевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Неолица бр.2 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0083 се избира ПАНГАРА ГАРЧЕСКА од Бито-
ла, вработен во Стрежево, адреса ул.ЕЛПИДА 
КАРАМАНДИ бр. 0013 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0083се избира СИЛВАНА СПАСЕНОВСКА од 
Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИ-
ЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.МАР-
ШАЛ ТИТО бр. 0111 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0083 се именува Весна Најдовска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Митко Живковски 90 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0083 се именува Николче Бадишевски од Бито-
ла, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Зборска бр.13 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
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Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0084 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0084 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0084 се избира ТАТЈАНА БУНАРЏИЕВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.ЃОРЃИ ЃОРЃИЕВ бр. 0007 вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0084 се избира ЏИМИ БОШКОВ-
СКИ од Битола, вработен во Стрежево, адреса 
ул.КИЧЕВО бр. 0018 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0084 се 
избира АНЕТА ТАСЕВСКА од Битола, врабо-
тен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, адреса 
ул.ЦРВЕНА ВОДА бр. 0003 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0084 се 
избира НИКОЛЧЕ ШУЛЕВСКИ од Битола, 
вработен во ДСУ Ј.Сандански Битола адреса 
ул.КИЧЕВО бр. 0005 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0084 се 
именува Љубен Дамевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Црвена 
Вода 8 

За член на избирачкиот одбор број 0084 се 
именува Никола Ивановски од Битола, пред-

ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Ѓорги Ѓоргиев Џоџа бр.13 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0084 се избира ТАТЈАНА КОЧОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ЃОРЃИ ЃОРЃИЕВ бр. 0017 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0084се избира СНЕЖАНА ТОДОРОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.ЦРВЕНА ВОДА бр. 0007 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0084 се именува Горан Дамевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Црвена Вода 8 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0084 се именува Маринчо Костовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Стрмашево бр.22 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
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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 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0085 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0085 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0085 се избира НАТАША ТАШКОВА ПОПОВ-
СКА од Битола, вработен во Општина Битола, 
адреса ул.КОЛЕ ЛАЧЕТО бр. 0023 вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0085 се избира МИТАТ ОМЕРОВ-
СКИ од Битола, вработен во ЈП За одржување и 
заштита на магистрални патишта - Битола, 
адреса ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0018 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0085 се 
избира МИМОЗА ГРУЈОВСКА од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.ЈАНЕ САН-
ДАНСКИ бр. 0044 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0085 се 
избира ЈАСМИНКА НАУМОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Гоце Делчев Битола адреса 
ул.ЈАНЕ САНДАНСКИ бр. 0056 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0085 се 
именува Оливера Димитровска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ ад-
реса Јане Сандански 54 

За член на избирачкиот одбор број 0085 се 
именува Лилијана Марушевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Мирче Ацев 24А 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0085 се избира МАРИНА ОГНЕНОВА од 
Битола, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.ЈАНЕ САНДАНСКИ бр. 0036 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0085се избира ДОНА МИЦЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Тодор Ангелевски, адреса 
ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0017 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0085 се именува Бојан Штрковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Ј Садански 31 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0085 се именува Маријана Марушевска од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Мирче Ацев 24А 

 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0086 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0086 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0086 се избира ТАТЈАНА КАСАПОВА од 
Битола, вработен во Подрачна служба ФЗО - 
Битола, адреса ул.БОРКА ТАЛЕВ бр. 0007 вл. 
ст. 
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За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0086 се избира МИРИЕТА ДЕ-
МИРОВСКА од Битола, вработен во Оу К. П. 
Мисирков Бистрица, адреса ул.ДИМИТАР 
ВЛАХОВ бр. 0016 вл. В ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0086 се 
избира ЈОВИЦА АНДРЕЕВСКИ од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 0005 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0086 се 
избира РОЗА ГЕОРГИЕВСКА од Битола, врабо-
тен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола адреса 
ул.БОРКА ТАЛЕВ бр. 0005 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0086 се 
именува Златка Ставревска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Бистрица 

За член на избирачкиот одбор број 0086 се 
именува Зоран Апостоловски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Димитар Влахов 12 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0086 се избира ЕМИНЕ БАЈРАМОСКА од Бит-
ола, вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, 
адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0208 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0086се избира ФАНИЈА ПИТОШКА од Битола, 
вработен во Мин. за финансиии- Битола, адреса 
ул.БОРКА ТАЛЕВ бр. 0017 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0086 се именува Шабан Шабани од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
ул. Караорман бр. 109 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0086 се именува Агрон Демироски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Димитар Влахов 16 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0087 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0087 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0087 се избира ДОЛА ЦВЕТАНОСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.КОРДУН бр. 0012 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0087 се избира АНИЦА ЦРВЕН-
КОВА од Битола, вработен во ЈУ МЕЃУОПШ-
ТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-
БИТОЛА, адреса ул.КАРАОРМАН бр. 0091 вл. 
А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0087 се 
избира КРИСТИНА НЕДЕЛКОВСКА од Бито-
ла, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0073 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0087 се 
избира ИВАНА МИХАЈЛОВСКА од Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола адреса 
ул.КАРАОРМАН бр. 0097 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0087 се 
именува Николче Георгиев од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
Караорман 35 б 

За член на избирачкиот одбор број 0087 се 
именува Седат Јусуфи од Битола, предложен 
од политичката партија ДУИ адреса Титово 
Ужице 12 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0087 се избира ТУЛАЈ НУРЕДИНОВА--МУС-
ТАФА од Битола, вработен во ОУ „Вера Цири-
вири - Трена“ Дебреште, Долнени, адреса 
ул.КАРАОРМАН бр. 0021 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0087се избира ОЛИВЕРА БОГДАНОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0041 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0087 се именува Милан Ристевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Караорман 91 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0087 се именува Александар Марушевски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Мирче Ацев 24А 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 

изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0088 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0088 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0088 се избира МИМОЗА ПАЧОВСКА од Би-
тола, вработен во Стрежево, адреса ул.ДЕБАР-
СКА бр. 0021 вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0088 се избира САБИНА БЕХЏЕТИ 
од Битола, вработен во ОУ К. Методиј с.Канат-
ларци, адреса ул.КАРАОРМАН бр. 0028 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0088 се 
избира БЕРКЕР ИБИШ од Битола, вработен во 
Генерален секретаријат на влада на РМ, адреса 
ул.КАРАОРМАН бр. 0024 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0088 се 
избира БЛАГА ГИЧЕВСКА од Битола, врабо-
тен во Оу Елпида Караманди адреса ул.ДЕБАР-
СКА бр. 0014 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0088 се 
именува Лидија Неделковска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ ад-
реса Караорман 20 

За член на избирачкиот одбор број 0088 се 
именува Никола Никодиновски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Дебарска 47 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0088 се избира ЛЕТКА ИВАНОВСКА од Би-
тола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.БИХАЌ бр. 0010 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0088се избира ВЕСНА ДАМЕВСКА од Битола, 
вработен во Оу Елпида Караманди, адреса 
ул.ДЕБАРСКА бр. 0010 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0088 се именува Зорица Боцевска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Дебарска 53г 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0088 се именува Менде Најдовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Караорман 97 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
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беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0089 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0089 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0089 се избира БЛАГИЦА РИСТЕВСКА од Би-
тола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 
“СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.ЉУБОЈНО 
бр. 0027 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0089 се избира СУЗАНА МОСКОВ-

СКА од Битола, вработен во Оу Коле Канински, 
адреса ул.КАРАОРМАН бр. 0103 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0089 се 
избира РАТКА КОТЕВСКА од Битола, врабо-
тен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.ЉУБОЈНО бр. 0053 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0089 се 
избира СЛАВИЦА БОЖИНОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Жван, 
Демир Хисар адреса ул.ЉУБОЈНО бр. 0025 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0089 се 
именува Борис Питошка од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса Б 
Талев 17 

За член на избирачкиот одбор број 0089 се 
именува Петар Болчевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Љубојно 23а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0089 се избира ЈОВАН ВОЛЧЕВСКИ од Бито-
ла, вработен во Стрежево, адреса ул.ЉУБОЈНО 
бр. 0023 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0089се избира ДУШКО ПЕТРОВСКИ од Би-
тола, вработен во ФАМИС-Битола, адреса 
ул.КАРАОРМАН бр. 0117 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0089 се именува Омер Алиевски од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
ул. Караорман бр. 119 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0089 се именува Шабан Рушаноски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Лубојно 42 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 
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ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0090 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0090 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0090 се избира НИКОЛИНА АТАНАСОВСКА 
од Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ 
ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.ДЕ-
БАРСКА бр. 0071 вл. Г ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0090 се избира ВАНИЦА ГРОЗ-
ДЕВСКА од Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса 
ул.ДЕБАРСКА бр. 0100 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0090 се 
избира СТАЛЕ БИСЕРИЌОВСКИ од Битола, 
вработен во Студентски дом „Кочо Рацин“ - 
Битола, адреса ул.ДЕБАРСКА бр. 0101 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0090 се 
избира СВЕТЛАНА МОЈАНОВСКА од Битола, 
вработен во Оу Трифун Пановски адреса 
ул.ДЕБАРСКА бр. 0103 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0090 се 
именува Тони Гулабовски од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
Неготино 3а 

За член на избирачкиот одбор број 0090 се 
именува Горан Јовановски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Караорман 92 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0090 се избира СНЕЖАНА РИСТОВСКА од 

Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.НЕГОТИНО бр. 0030 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0090се избира ЈАСНА ЈОВЧЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ДЕБАРСКА бр. 0105 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0090 се именува Аце Петковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Дебарска 99 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0090 се именува Билјана Неделковска од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Козјак 119б 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска 
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Стефановска, Зорка Кукурековска Лековска, 
Љубо Атанасовски и Миленко Сотировски, го 
донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0091 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0091 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0091 се избира АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА 
ЧАНАКОВСКА од Битола, вработен во Оу. 
Ѓорги Сугарев - Битола, адреса ул.КРСТЕ 
МИСИРКОВ бр. 0004 вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0091 се избира РОБЕРТ ДОЛЕВСКИ 
од Битола, вработен во ЈП За одржување и 
заштита на магистрални патишта - Битола, 
адреса ул.ДРАГОРСКА бр. 0050 вл. Б ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0091 се 
избира ЖАНЕТА ТАСЕВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА“-
БИТОЛА, адреса ул.ВТОРА БРИГАДА бр. 0003 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0091 се 
избира ДРАГАНА ЈАКОВЛЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ „Ѓоргија Пулески“ Аеродром, 
Скопје адреса ул.ДРАГОРСКА бр. 0008 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0091 се 
именува Брглева Лидија од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Илин-
денска 284 

За член на избирачкиот одбор број 0091 се 
именува Оливер Трајковски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса 7-ма Бригада 9А 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0091 се избира ЈОРДАН ДИМОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.7-МА 
БРИГАДА бр. 0008 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0091се избира ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ бр. 
0015 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0091 се именува Ангелевски Јовица од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Драгош 16 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0091 се именува Душко Христовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Драгорска 14 

 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0092 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0092 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0092 се избира ЗОРАН НИКЛЕВСКИ од Би-
тола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, 
адреса ул.ДЕВЕАНИ бр. 0068 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 0092 се избира ЖАНЕТА ВОЛЧЕВСКА од 
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Битола, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ бр. 0003 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0092 се 
избира ВЕРКА ДИМКОВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0276 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0092 се 
избира АФРИМ АМЗОСКИ од Битола, врабо-
тен во Оу К. П. Мисирков Бистрица адреса 
ул.ДЕВЕАНИ бр. 0021 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0092 се 
именува Стојановски Горан од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
Девеани 21 д 

За член на избирачкиот одбор број 0092 се 
именува Селман Луан од Битола, предложен од 
политичката партија ДУИ адреса Девејани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0092 се избира МЕНДО ВОЛЧЕВСКИ од Бито-
ла, вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, адреса 
ул.КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ бр. 0003 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0092се избира ЈОВАН МАРУШЕВСКИ од Би-
тола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.ДЕВЕАНИ бр. 0074 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0092 се именува Неат Муратовски од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
ул. Девејани бр. 112б 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0092 се именува Љупчо Грашиновски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Фахри Ибраим 3 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 

ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик Врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен 
весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен 
текст и 142/12), Општинската изборна комисија, 
на седницата одржана на ден 07.02.2013 година, 
во состав Претседател Зоран Насев и членовите 
Гордана Лозановска Стефановска, Зорка 
Кукурековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0093 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0093 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0093 се избира ВАНГЕЛИЦА СТОЈАНОВСКА 
од Битола, вработен во ОУ Стув Наумов Бит-
ола, адреса ул.КОЗЈАК бр. 0091 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0093 се избира НИКОЛА СТОЈА-
НОВСКИ од Битола, вработен во ОУ Стув 
Наумов Битола, адреса ул.КОЗЈАК бр. 0091 вл. 
Б ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0093 се 
избира РИСТЕ РИСТЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во Завод за здравствена заштита - Битола, 
адреса ул.КОЗЈАК бр. 0093 вл. Д ст. 00В 

За член на избирачкиот одбор број 0093 се 
избира СЕЛМАН МЕРСИМИ од Битола, 
вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА - БИТОЛА адреса ул.ЈОРГО КОСТОВ-
СКИ бр. 0046 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0093 се 
именува Димче Дамчевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса 9та 21 

За член на избирачкиот одбор број 0093 се 
именува Ѓоко Пејчиновски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Никола Ѓ Никлец 10а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0093 се избира ПЕНКА ЈАНЧЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ЈОРГО КОСТОВСКИ бр. 0050 вл. Б ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0093се избира АЗИРЕ ИСА од Битола, вработен 
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во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ 
БИТОЛА, адреса ул.КОЗЈАК бр. 0102 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0093 се именува Горан Степановски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Мордо Н.Лазо 4 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0093 се именува Седат Алиевски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Козјак 15 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0094 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0094 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0094 се избира АНЃЕЛИНА РИСТЕВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.МОРДО НАХМИЈАС-ЛАЗО 
бр. 0014 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 0094 се избира ВЕЛЕ ТРИМЧЕВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.АТАНАС 
ТРПЧЕВСКИ-ТАСЕ бр. 0014 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0094 се 
избира ГОРИЦА ИЛИЕВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.МОРДО НАХМИЈАС-ЛАЗО бр. 0021 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0094 се 
избира ДИЛЕ МЕНА од Битола, вработен во 
ОУ Гоце Делчев Битола адреса ул.ТРАЈЧЕ 
МАГЛОВСКИ бр. 0001 вл. ст. 006 

За член на избирачкиот одбор број 0094 се 
именува Гоце Трајковски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Мордо 
Н.Лазо 12а 

За член на избирачкиот одбор број 0094 се 
именува Илир Исеини од Битола, предложен од 
политичката партија ДУИ адреса Видан Јана-
киевски 14 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0094 се избира НИКОЛА ПОПОВСКИ од Бито-
ла, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.НИКОЛА Г. НИКЛЕЦ бр. 0027 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0094се избира МЕРИТА ИСЕИН од Битола, 
вработен во Министерство за образование и 
наука Битола, адреса ул.ВИДАН ЈАНАКИЕВ-
СКИ бр. 0014 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0094 се именува Билјана Поповска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Никола Г. Никлец 27 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0094 се именува Николче Цветковски од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Трајче Магловски 21 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0095 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0095 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0095 се избира ОЛГИЦА МИЛЕВСКА од Би-
тола, вработен во Македонска опера и балет - 
Скопје, адреса ул.ОХРИДСКА бр. 0078 вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0095 се избира ДИЛИКО ТАИРИ од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ОХРИДСКА бр. 0133 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0095 се 
избира АЈРИЈЕ СУЛЕЈМАНИ од Битола, врабо-
тен во Завод за здравствена заштита - Битола, 
адреса ул.ОХРИДСКА бр. 0267 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0095 се 
избира МАРИКА ЛАЗОВСКА‑ЦЕЛАКОСКА 

од Битола, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Би-
тола адреса ул.ОХРИДСКА бр. 0118 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0095 се 
именува Биљана Ивановска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Охридска 111 

За член на избирачкиот одбор број 0095 се 
именува Влаимир Трифуновски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Охридска 201б 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0095 се избира НАТАША ТРПЕЗАНОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ОХРИДСКА бр. 0148 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0095се избира ДЕНИС АЛИЛОСКИ од Битола, 
вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, адреса 
ул.ОХРИДСКА бр. 0263 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0095 се именува Бујар Клења од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДПА, адреса ул. 
Цар Самоил бр. 230 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0095 се именува Наим Јусуфи од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Охридска 167 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 



 –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 07.02.2013 

 

СТР. 76 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0096 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0096 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0096 се избира СИМОНА СИМУНОСКА--
БАКРЕВСКА од Битола, вработен во Музичко 
училиште-Битола, адреса ул.СТИВ НАУМОВ 
бр. 0109 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0096 се избира КИРЕ МАРКОВСКИ 
од Битола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВА-
ДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.СТИВ НАУ-
МОВ бр. 0204 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0096 се 
избира ЛЕНЧЕ СТОЈАНОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ „Кочо Рацин“ Ивањевци, Могила, 
адреса ул.САВА КОВАЧЕВИЌ бр. 0002 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0096 се 
избира ГОРДАНА ЈАНЕВСКА од Битола, вра-
ботен во Технички факултет-Битола адреса 
ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0119 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0096 се 
именува Благој Нолев од Битола, предложен од 
политичката партија СДСМ адреса Стив 
Наумов 95 

За член на избирачкиот одбор број 0096 се 
именува Јетон Јусуфи од Битола, предложен од 
политичката партија ДУИ адреса Охридска 167 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0096 се избира СНЕЖАНА ДИМОВ-
СКА‑ЗДРАВКОВСКА од Битола, вработен во 
Државно правобранителство, адреса ул.САВА 
КОВАЧЕВИЌ бр. 0031 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0096се избира АНТОНИО ТРПКОВСКИ од 
Битола, вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола, 
адреса ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0194 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0096 се именува Владимир Тасевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Стив Наумов 156 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0096 се именува Цвете Сидјановска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Сава Ковачевиќ 35 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0097 
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Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0097 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0097 се избира СУЗАНА ТАЛЕВСКА од Бито-
ла, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ЦАР САМОИЛ бр. 0147 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0097 се избира ГЕРГАНА ГЕЛЕВ-
СКА--ЈОВАНОВСКА од Битола, вработен во 
ДСУ Ј.Б. Тито Битола, адреса ул.ЦАР САМОИЛ 
бр. 0123 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0097 се 
избира КАМБЕР КЛЕЊА од Битола, вработен 
во ЈП За одржување и заштита на магистрални 
патишта - Битола, адреса ул.ЦАР САМОИЛ бр. 
0230 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0097 се 
избира ЈАСМИНКА ГАГАЧЕВА од Битола, 
вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МА-
РА“-БИТОЛА адреса ул.ТРИФУН ПАНОВСКИ 
бр. 0006 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0097 се 
именува Методија Талевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Цар Самоил 147 

За член на избирачкиот одбор број 0097 се 
именува Илија Костадиновски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Охридска 155а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0097 се избира НАТАША МОЈСОСКА од 
Битола, вработен во Технички факултет-Битола, 
адреса ул.ЦАР САМОИЛ бр. 0140 вл. 01 ст. 2 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0097се избира МИХАЈЛО ЃОРГИЕВСКИ од 
Битола, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.ЦАР САМОИЛ бр. 0234 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0097 се именува Бедри Селими од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДПА, адреса ул. 
Стув Наумов бр. 115 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0097 се именува Омер Мустафоски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Цар Самоил 196 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 

именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0098 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0098 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0098 се избира МЕНДЕ ДОНЕВСКИ од Битола, 
вработен во Библиотека Св. Климент Охридски, 
адреса ул.КЛЕНОВЕЦ бр. 0103 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0098 се избира ВИОЛЕТА МИЦ-
КОВСКА од Битола, вработен во Оу Алексан-
дар Турунџев Кукуречани, адреса ул.КЛЕНО-
ВЕЦ бр. 0016 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0098 се 
избира ЛИНДИТА АМЗОСКА од Битола, вра-
ботен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, адреса 
ул.КЛЕНОВЕЦ бр. 0013 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0098 се 
избира ЗОРАН ЈОШЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во Технички факултет-Битола адреса 
Кленовец 60 
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За член на избирачкиот одбор број 0098 се 
именува Николче Трајчевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Кленоец 20 

За член на избирачкиот одбор број 0098 се 
именува Ројбен Елмазовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДУИ адреса 
Кленовац 19 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0098 се избира САВА МАГЛОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.КЛЕНОВЕЦ бр. 0057 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0098се избира СПАСИЈА БЛАГОЕВА од Бито-
ла, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса Кленовец 69 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0098 се именува Васко Трајковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Кленовец 39 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0098 се именува Васко Јовановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Охридска 62 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 
 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0099 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0099 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0099 се избира ЉУПЧО ПЕТРОВСКИ од Би-
тола, вработен во Факултет за биотехнички 
науки - Битола, адреса ул.ЛАЛЕВСКИ ЈОВАН 
ЛЕКО бр. 0003 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0099 се избира СОЊА КРСТЕСКА 
од Битола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, 
адреса ул.РОМАНИЈА бр. 0032 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0099 се 
избира ЛЕНЧЕ БОНЧАНОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, ад-
реса ул.СТЕРЈОВСКИ ЃОРЃИ ЏОЏА бр. 0003 
вл. 50 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0099 се 
избира СТЕВЧЕ ТОДОРОВСКИ од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола 
адреса ул.РОМАНИЈА бр. 0002 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0099 се 
именува Паскова Нада од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса 
Ул.Романија 34 

За член на избирачкиот одбор број 0099 се 
именува Емилија Кочовска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса 22 ри Јули 13 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0099 се избира ТОНИ ВЕЛЈАНОВСКИ од Бито-
ла, вработен во Стрежево, адреса ул.ЛАЛЕВ-
СКИ ЈОВАН ЛЕКО бр. 0024 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0099се избира ДИЈАНА ТАСЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Даме Груев Битола, адреса 
ул.РОМАНИЈА бр. 0018 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0099 се именува Пошковска Николина од 
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Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Стерјовски Ѓорги Џоџа 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0099 се именува Пеце Неделков од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Лалевски Јован Леко 16 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0100 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0100 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0100 се избира ДАНИЕЛА РИСТОВА од Бито-
ла, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола, 
адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 
0023 вл. ст. 15 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0100 се избира БИЛЈАНА ПОПОВ-
СКА од Битола, вработен во ОУ Даме Груев 
Битола, адреса ул.13-ТИ ЈУЛИ бр. 0026 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0100 се 
избира СТЕВАН МИТРИЌЕСКИ од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 
0025 вл. 36 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0100 се 
избира ЗОРКА КАКОВСКА од Битола, врабо-
тен во Оу Трифун Пановски адреса ул.ГЕН. 
ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 0021 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0100 се 
именува Драгана Урдаровска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
ЈНА 3/2/12 

За член на избирачкиот одбор број 0100 се 
именува Николина Трајковска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса 4 ти Јули 14 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0100 се избира ПАВЛИНА КУНОВСКА од Би-
тола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.4-ТИ ЈУЛИ бр. 0018 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0100се избира НИКОЛЧЕ ЈОНЧЕВСКИ од 
Битола, вработен во Оу Елпида Караманди, 
адреса 13-ти Јули 14 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0100 се именува Бисера Петровска-Аргиновска 
од Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Младински Бригади 5/3 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0100 се именува Биљана Поповска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса 13 ти Јули 26 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
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сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0101 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0101 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0101 се избира АЛЕКСАНДАР ДЕЛОВ од Би-
тола, вработен во Стрежево, адреса ул.БУЛЕ-
ВАР ПРВИ МАЈ бр. 0036 вл. В ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0101 се избира ЛИДИЈА МИЛА-
ДИНОСКА од Битола, вработен во Музичко 
училиште-Битола, адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ 
МАЈ бр. 0002 вл. 05 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0101 се 
избира САЈМЕ САДИКУ од Битола, вработен 
во Агенција за катастар на недвижности, адреса 
ул.БОСНА бр. 0081 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0101 се 
избира БИЛЈАНА МИСИРЛИЕВСКА од Би-
тола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола 
адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ бр. 0036 вл. Б 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0101 се 
именува Ардита Умер од Битола, предложен од 
политичката партија СДСМ адреса Босна 77 

За член на избирачкиот одбор број 0101 се 
именува Илче Петровски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Босанска 83 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0101 се избира АЛБИОНА РУСТЕМИ од Бито-
ла, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.ТАКИ ДИМИТ-
РОВСКИ бр. 0024 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0101се избира БИЛЈАНА АНДРЕЕВСКА од Би-
тола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.ЈОАКИМ КРЧОВ-
СКИ бр. 0001 вл. ст. 012 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0101 се именува Бардул Демири од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
ул. Таку Димитровски бр. 27 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0101 се именува Афродита Алиевска од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Јоаким Крчовски 13 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0102 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0102 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0102 се избира ТРАЈАН ДОЈЧИНОВСКИ од 
Битола, вработен во Факултет за биотехнички 
науки - Битола, адреса ул.ЈНА бр. 0010 вл. 20 ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0102 се избира СТОЈНА НАЛОВ-
СКА од Битола, вработен во ЈЗУ Псих. болница 
Демир Хисар, адреса ул.МЛАДИНСКИ БРИ-
ГАДИ бр. 0011 вл. ст. 4 

За член на избирачкиот одбор број 0102 се 
избира МАРИЈА ПЕТРОВСКА од Битола, вра-
ботен во Завод за здравствена заштита - Битола, 
адреса ул.ЈНА бр. 0008 вл. ст. 011 

За член на избирачкиот одбор број 0102 се 
избира МИЛЕ АТАНАСОСКИ од Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола адреса 
ул.ЈНА бр. 0026 вл. ст. 015 

За член на избирачкиот одбор број 0102 се 
именува Ѓорги Кожуваровски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Младински Бригади 1/10 

За член на избирачкиот одбор број 0102 се 
именува Османовски Лирим од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДУИ адреса 
Охридска 167 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0102 се избира ТОМЕ ГУЛЕВСКИ од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.ЈНА бр. 0009 вл. ст. 012 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0102се избира ВЕСНА МИЈАКОВСКА од 
Битола, вработен во Педагошски факултет -
Битола, адреса ул.ЈНА бр. 0014 вл. 05 ст. 013 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0102 се именува Иванчо Урдаровски од Битола, 

предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса ЈНА 3/2/112 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0102 се именува Благојче Вељановски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Јна 12/4 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0103 
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Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0103 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0103 се избира ОЛИВЕРА ВАСИЛЕВА од Би-
тола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ДОВЛЕЏИК бр. 0188 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0103 се избира МАРИКА КОЖОВ-
СКА од Битола, вработен во ОСМУ Др. Јован 
Калаузи-Битола, адреса ул.ДОВЛЕЏИК бр. 
0166 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0103 се 
избира ВАЛЕНТИН ТАШКОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.ДОВЛЕЏИК бр. 0062 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0103 се 
избира ВЕСЕЛ ЈУСУФИ од Битола, вработен во 
ОУ С.Арсов с.Подмочани адреса ул.ДОВЛЕ-
ЏИК бр. 0070 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0103 се 
именува Зоран Силјановски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Ул.Довлеџик 202 

За член на избирачкиот одбор број 0103 се 
именува Јагода Кумчевска од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Довлеџик 80 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0103 се избира ЉУПЧО СТОЈАНОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.ДОВЛЕЏИК бр. 0146 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0103се избира НИКО ДИМИТРИЕВСКИ од 
Битола, вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Би-
тола, адреса ул.ДОВЛЕЏИК бр. 0060 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0103 се именува Билјана Силјановска од Би-
тола, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Ул.Довлеџик 202 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0103 се именува Синановска Мирита од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Таки Димитровски 25 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-

сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0104 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0104 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0104 се избира ГОРДАНА БОГОЕВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, 
адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 
0085 вл. 02 ст. 031 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0104 се избира МИРА ЛОШОНЦ од 
Битола, вработен во ОУ К.Методиј - Битола, 
адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 
0085 вл. 02 ст. 025 

За член на избирачкиот одбор број 0104 се 
избира СЛАВИЦА МИЦЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 
0085 вл. 04 ст. 058 

За член на избирачкиот одбор број 0104 се 
избира ЛИДИЈА ПЕТРОВСКА од Битола, 
вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ 



ЧЕТВРТОК 07.02.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 2 – 

 

СТР. 83

РАЈДЕР“ БИТОЛА адреса ул.ГЕН. ВАСКО 
КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 0064 вл. 01 ст. 006 

За член на избирачкиот одбор број 0104 се 
именува Марчевска Драгица од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Борис Ќидруч 2/11 

За член на избирачкиот одбор број 0104 се 
именува Томче Јоцевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
В. Карангелевски 64/2-3/43 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0104 се избира ТОМИСЛАВ КОСТОВСКИ од 
Битола, вработен во Музичко училиште-Битола, 
адреса ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0002 вл. ст. 19 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0104се избира БЛАГОЈ ТЕМЕЛКОВСКИ од 
Битола, вработен во Општина Битола, адреса 
ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 0064 вл. 
01 ст. 009 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0104 се именува Бачевска Николина од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Ул.Борис Кидрич 2/7 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0104 се именува Михајло Вангелов од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Борис Кидриќ 1/23 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0105 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0105 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0105 се избира ТЕУТА БАЈРАМ од Битола, 
вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, адреса 
ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 0003 вл. 
02 ст. 029 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0105 се избира СОФИЈА МЕЧКА-
РОВА од Битола, вработен во Мин. за еконо-
мија Битола, адреса ул. ГЕН. ВАСКО КАРАН-
ГЕЛЕСКИ бр. 0003 вл. ст. 036 

За член на избирачкиот одбор број 0105 се 
избира СЕНА МИЛОВАНОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Псих. болница Демир Хисар, 
адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 
0007 вл. ст. 007 

За член на избирачкиот одбор број 0105 се 
избира ЈАНИ АПОСТОЛОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу Трифун Пановски адреса 
ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 0007 вл. 
3 ст. 36 

За член на избирачкиот одбор број 0105 се 
именува Стево Марков од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса В. 
Карангелевски1/2/30 

За член на избирачкиот одбор број 0105 се 
именува Борис Размовски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
В. Карангелевски Р3/2/18 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0105 се избира ШЕНЃУЉ СЕЛМАНОВИЌ од 
Битола, вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола, адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕ-
ЛЕСКИ бр. 0001 вл. ст. 019 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0105се избира АЛЕКСО КАРЛОВСКИ од 
Битола, вработен во Оу Славко Лумбарко с. 
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Новаци, адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕ-
ЛЕСКИ бр. 0001 вл. 03 ст. 033 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0105 се именува Сафет Асани од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ, адреса В. 
Карангелевски 1/2/27 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0105 се именува Елена Илиевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса В. Карангелевски Р5 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0106 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0106 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0106 се избира ВЕСНА ЗУЛУМОВСКА од Би-
тола, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола, 
адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 
0002 вл. ст. 016 

За заменик претседател на избирачкиот од-
бор број 0106 се избира ПАВЛИНА МЕЧКА-
РОВА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.ГЕН. ВАСКО КА-
РАНГЕЛЕСКИ бр. 0002 вл. 03 ст. 036 

За член на избирачкиот одбор број 0106 се 
избира ЈАСМИНКА АСПРОВА од Битола, 
вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ 
РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.ГЕН. ВАСКО 
КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 0002 вл. ст. 028 

За член на избирачкиот одбор број 0106 се 
избира ЛИЛЈАНА КОЗАРОВА од Битола, вра-
ботен во ОУ Тодор Ангелевски адреса ул.ГЕН. 
ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 0002 вл. 2 ст. 27 

За член на избирачкиот одбор број 0106 се 
именува Стојкоска Валентина од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса В. 
Карангелевски 6/29а 

За член на избирачкиот одбор број 0106 се 
именува Јове Темелковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Игњат Атанасовски 39/18 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0106 се избира ТАЊА БУРСЕВСКА‑ЈОВА-
НОВСКА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.ГЕН. ВАСКО 
КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 0006 вл. ст. 016 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0106се избира ЈАСМИНА ЈАНОВСКА од Би-
тола, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола, 
адреса ул.ИГЊАТ АТАНАСОВСКИ бр. 0031 
вл. ст. 001 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0106 се именува Лилјана Велкоска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Игњат Атанасовски 39/12 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0106 се именува Марина Милошевска од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса В. Карангелевски Р2/1/11 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0107 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0107 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0107 се избира ЦАНЕ ДАМЈАНОВСКИ од Би-
тола, вработен во Стрежево, адреса ул.АБДУЛ 
КЕРИМ ПАША бр. 0013 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0107 се избира ВЕСНА СТОЈА-
НОВСКА од Битола, вработен во ОУ Стув 
Наумов Битола, адреса ул.СТИВ НАУМОВ бр. 
0116 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0107 се 
избира НАУМЧЕ РОБЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.ПЕПИ ПУПЛЕ бр. 0024 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0107 се 
избира ИГОР ДУРЛОВСКИ од Битола, врабо-
тен во Македонска опера и балет - Скопје 
адреса ул.ПЕЦО БОЖИНОВСКИ бр. 0046 вл. 
ст. 6 

За член на избирачкиот одбор број 0107 се 
именува Соња Борисовска од Битола, пред-
ложена од политичката партија СДСМ адреса 
Лавчанска корија 14а 

За член на избирачкиот одбор број 0107 се 
именува Томе Јовановски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Ѓорги Наумов 55 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0107 се избира ВЕРКА АЛИЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Здравствен дом-Д.Хисар, адреса 
ул.ПЕЦО БОЖИНОВСКИ бр. 0046 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0107се избира БЛАГОЈ БОЖИНОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.ПЕЦО БОЖИНОВСКИ бр. 0046 вл. 2 
ст. 12 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0107 се именува Војдин Поповски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Пецо Божиновски 46-3/4 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0107 се именува Севиме Абдију од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Пецо Божиновски 7 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 
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ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0108 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0108 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0108 се избира ИЛЧО БЕЛЏИГЕРОВСКИ од 
Битола, вработен во Оу Елпида Караманди, 
адреса ул.СОЛУНСКА бр. 0002 вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0108 се избира ЉУПЧО СТОЈЧЕВ-
СКИ од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.СОЛУНСКА бр. 
0075 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0108 се 
избира ЕЛИЗАБЕТА КОСТОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.СОЛУНСКА бр. 0082 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0108 се 
избира АДНАН АЛИТОВСКИ од Битола, вра-
ботен во Народен Театар Битола адреса 
ул.СОЛУНСКА бр. 0136 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0108 се 
именува Борче Боризовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Соборска 12 

За член на избирачкиот одбор број 0108 се 
именува Ајсер Мемедова од Битола, предложен од 
политичката партија ДУИ адреса Солунска 76 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0108 се избира ЏЕВДЕТ ВЕЛИЈОСКИ од Би-
тола, вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, 
адреса ул.СОЛУНСКА бр. 0077 вл. Б ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0108се избира ЈЕЛИЦА НАКОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Стув Наумов Битола, адреса 
ул.СОЛУНСКА бр. 0115 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0108 се именува Владе Димитровски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, ад-
реса Солунска 100 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0108 се именува Младен Чешелковски од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Тошо Даскало 4а 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
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Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0109 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0109 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0109 се избира ЛАЗЕ СТЕРЈОВСКИ од Битола, 
вработен во ДСМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ 
- Тетово, адреса ул.ЛАВЧАНСКА КОРИЈА бр. 
0029 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0109 се избира МЕВЛАНА МЕХ-
МЕД МЕТЛЈИКУ од Битола, вработен во ЈУ 
ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИ-
ТОЛА, адреса ул.ЛАВЧАНСКА КОРИЈА бр. 
0004 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0109 се 
избира РАДМИЛА БАЈОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ДОЈРАН бр. 0008 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0109 се 
избира РЕЈХАН АБДУЛОВА од Битола, вра-
ботен во Национална установа Музеј на албан-
ската азбука, Битола адреса Лавчанска корија 20 

За член на избирачкиот одбор број 0109 се 
именува Радмила Бајовска од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Дојран 8 

За член на избирачкиот одбор број 0109 се 
именува Димитар Таповски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Лавчанска Корија 35 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0109 се избира АФРИМ РОЧИ од Битола, 
вработен во Завод за здравствена заштита - 
Битола, адреса ул.ЛАВЧАНСКА КОРИЈА бр. 
0060 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0109се избира СЕЛИМ АБДУЛАИ од Битола, 
вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, адреса 
ул.ЛАВЧАНСКА КОРИЈА бр. 0016 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0109 се именува Шпетим Селими од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
ул. Пецо Божиновски бр. 53 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0109 се именува Кораќ Алмедина од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
31-ва 8 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-

беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0110 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0110 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0110 се избира ВЕРА АЛЕКСОСКА СИЛЈА-
НОВСКА од Битола, вработен во Подрачна 
служба ФЗО - Битола, адреса ул.ПЕЦО БО-
ЖИНОВСКИ бр. 0100 вл. 01 ст. 002 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0110 се избира НИКОЛЧЕ ПРОЈ-
ЧЕВСКИ од Битола, вработен во Народен 
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Театар Битола, адреса ул.ТОШО ДАСКАЛО бр. 
0053 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0110 се 
избира ВИДА ЈОВЕВА од Битола, вработен во 
ЈЗУ за рехабилитација на слух говор и глас, 
адреса ул.ТОШО ДАСКАЛО бр. 0049 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0110 се 
избира ТАТЈАНА ЛАЗАРЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Жван, 
Демир Хисар адреса ул.ТОШО ДАСКАЛО бр. 
0020 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0110 се 
именува Мајлинда Мустафовска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Пецо Божиновски 118 

За член на избирачкиот одбор број 0110 се 
именува Ерзинџан Бајрамовска од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ адреса 
Тошо Даскало 85 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0110 се избира МУАРЕМ ЈУСУФОСКИ од Би-
тола, вработен во ОУ К. Методиј с.Канатларци, 
адреса ул.ГАВРИЛО РАДОМИР бр. 0020 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0110се избира НИКОЛА ЈОВЕСКИ од Битола, 
вработен во Оу Александар Турунџев Куку-
речани, адреса ул.ПЕЦО БОЖИНОВСКИ бр. 
0055 вл. Б ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0110 се именува Пешковски Александар од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Тошо Даскало 73 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0110 се именува Александра Божиновска од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Лавчанска Корија 28 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

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

Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0111 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0111 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0111 се избира НАТАША КОТЕВСКА од Бито-
ла, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, адреса 
ул.ЃОРЃИ НАУМОВ бр. 0054 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0111 се избира КРСТЕ КОЧОВ од 
Битола, вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ БИТОЛА, ад-
реса ул.УЛ.23 бр. 0022 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0111 се 
избира БАЈРАМ ДИША од Битола, вработен во 
ЈП За одржување и заштита на магистрални па-
тишта - Битола, адреса ул.УЛ.23 бр. 0004 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0111 се 
избира ЈОТО ТРАЈКОВСКИ од Битола, вра-
ботен во Оу Коле Канински адреса ул.УЛ.12 бр. 
0027 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0111 се 
именува Џеват Усеиновски од Битола, предло-
жен од политичката партија ДПА адреса ул. 21-
ва бр. 2 

За член на избирачкиот одбор број 0111 се 
именува Борис Сидоровски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса 21 ва 37 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0111 се избира ВАЛЕРИЈА МИТРЕВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ЃОРЃИ НАУМОВ бр. 0010 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0111се избира СТЕФЧЕ МИТРЕВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈП МРТВ Битола, адреса 
ул.ЃОРЃИ НАУМОВ бр. 0012 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0111 се именува Македонка Стојановска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса 12 бр 8 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0111 се именува Кокалјари Елона од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Ѓорѓи Наумов бр.16 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 

изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0112 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0112 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0112 се избира МАРИЈА ПОПОВСКА од Бито-
ла, вработен во Општина Битола, адреса 
ул.УЛ.26 бр. 0018 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0112 се избира РОЗА ЈОВАНОВСКА 
од Битола, вработен во ОУ „Браќа Милади-
новци“ с. Жван, Демир Хисар, адреса ул.МИР-
КА ГИНОВА бр. 0005 вл. ст. 027 

За член на избирачкиот одбор број 0112 се 
избира БИЛЈАНА МИТЕВСКА од Битола, 
вработен во Оу Елпида Караманди, адреса 
ул.МИРКА ГИНОВА бр. 0011 вл. ст. 019 

За член на избирачкиот одбор број 0112 се 
избира АРБЕН ЗУЛАЛИ од Битола, вработен во 
Оу К. П. Мисирков Бистрица адреса ул.МИРКА 
ГИНОВА бр. 0011 вл. 23 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0112 се 
именува Марковски Драган од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
31ва бр12 

За член на избирачкиот одбор број 0112 се 
именува Мајлинда Зулали од Битола, предло-
жен од политичката партија ДУИ адреса Мирка 
Гинова 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0112 се избира ГОРДАНА ШАПАРДАНОВА од 
Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИ-
ЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.УЛ.27 
бр. 0013 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0112се избира ЛИЛЈАНА ПЕТКОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ „Браќа Миладиновци“ 
с. Жван, Демир Хисар, адреса ул.УЛ.26 бр. 0007 
вл. 3 ст. 9 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0112 се именува Кочоски Никола од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Мирка Гинова 15/63 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0112 се именува Лорета Цуцулеска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса М.Гинова 4 
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0113 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0113 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0113 се избира БИЛЈАНА ДОНОВСКА од Би-
тола, вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-
Битола, адреса ул.БОНДЕ СКЕРЛЕВСКИ бр. 
0006 вл. ст. 8 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0113 се избира СВЕТЛАНА ТА-
ЛЕСКА од Битола, вработен во Библиотека Св. 
Климент Охридски, адреса ул.БОНДЕ СКЕР-
ЛЕВСКИ бр. 0004 вл. ст. 004 

За член на избирачкиот одбор број 0113 се 
избира ТАТЈАНА ВОЛЧЕВСКА‑АНДОНОВА 
од Битола, вработен во Музичко училиште-Би-
тола, адреса ул.БОНДЕ СКЕРЛЕВСКИ бр. 0010 
вл. ст. 002 

За член на избирачкиот одбор број 0113 се 
избира ИГОР ДРАНГОСКИ од Битола, врабо-
тен во ДСУ Т.Даскало - Битола адреса ул.БОН-
ДЕ СКЕРЛЕВСКИ бр. 0012 вл. 01 ст. 010 

За член на избирачкиот одбор број 0113 се 
именува Ѓорги Мартинов од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Парти-
занска 106/25 

За член на избирачкиот одбор број 0113 се 
именува Горан Гулев од Битола, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Партизанска 112/3/30 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0113 се избира ВЕСНА ПУПУЧОВСКА од Би-
тола, вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани, адреса ул.НАРОДНИ ХЕРОИ бр. 
0018 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0113се избира МАРИНА ТРАЈЧЕВСКА од Би-
тола, вработен во ОУ Климент Охридски Бито-
ла, адреса ул.БОНДЕ СКЕРЛЕВСКИ бр. 0012 
вл. ст. 5 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0113 се именува Борче Шуков од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Партизанска 122/103 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0113 се именува Филип Толевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Партизанска 116/62 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
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Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0114 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0114 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0114 се избира ЕЛЕНА КОТЕВСКА од Битола, 
вработен во Технички факултет-Битола, адреса 
ул.МИХАЈЛО АНДОНОВСКИ бр. 0004 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0114 се избира НУРТЕН АЛИЈЕВ-
СКА--ОМЕРОВА од Битола, вработен во Држа-
вен архив Битола, адреса ул.МИХАЈЛО АНДО-
НОВСКИ бр. 0006 вл. ст. 026 

За член на избирачкиот одбор број 0114 се 
избира СНЕЖАНА ПЕТРОВСКА од Битола, 
вработен во Општина Битола, адреса ул.МИ-
ХАЈЛО АНДОНОВСКИ бр. 0004 вл. ст. 003 

За член на избирачкиот одбор број 0114 се 
избира ДРАГИЦА АЛЕКСОВА од Битола, вра-
ботен во ОУ Климент Охридски Битола адреса 
ул.МИХАЈЛО АНДОНОВСКИ бр. 0004 вл. ст. 21 

За член на избирачкиот одбор број 0114 се 
именува Кочовска Јасмина од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
Михајло Андоновски 2/41 

За член на избирачкиот одбор број 0114 се 
именува Вељо Стаменковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса М.Андоновски 6/37 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0114 се избира ДРАГА МИШИЌ од Битола, 
вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола, адреса 
ул.БОРИС БУЏЕВСКИ бр. 0027 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0114се избира ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВСКА 
од Битола, вработен во Подрачна служба ФЗО - 
Битола, адреса ул.МИХАЈЛО АНДОНОВСКИ 
бр. 0004 вл. ст. 23 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0114 се именува Оливера Магденовска од Би-
тола, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Михајло Андоновски 6/7 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0114 се именува Соња Карапашовска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса М.Андоновски 4/46 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
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основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0115 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0115 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0115 се избира ВИОЛЕТА ПЕТРОВСКА од Би-
тола, вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-
Битола, адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0031 вл. 
ст. 010 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0115 се избира ДАНИЕЛА ПЕТРОВ-
СКА--МАТЕВСКА од Битола, вработен во ДСУ 
Ј.Б. Тито Битола, адреса ул.СОТИР БРБЕВСКИ 
бр. 0033 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0115 се 
избира ДОЛЈА СЕКУЛОВСКА од Битола, вра-
ботен во Оу Славко Лумбарко с. Новаци, адреса 
ул.СОТИР БРБЕВСКИ бр. 0021 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0115 се 
избира МИХАЈЛО ХРИСТОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу Трифун Пановски адреса 
ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0027 вл. ст. 005 

За член на избирачкиот одбор број 0115 се 
именува Јоновски Горан од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Стале 
Попов 8 

За член на избирачкиот одбор број 0115 се 
именува Михајло Христовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Партизанска 27/5 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0115 се избира ЖИВКО ПЕТРОВСКИ од Бито-
ла, вработен во ОУ Климент Охридски Битола, 
адреса ул.СОТИР БРБЕВСКИ бр. 0005 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0115се избира МАЈА ТРПКОВА од Битола, 
вработен во Оу Славко Лумбарко с. Новаци, 
адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0029 вл. ст. 019 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0115 се именува Михајло Бошевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, ад-
реса Партизанска 31/17 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0115 се именува Емилија Јошевска од Битола, 

предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Корпус 20 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0116 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0116 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0116 се избира ДАНИЕЛА ЛАВУРОВСКА од 
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Битола, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола, 
адреса ул.12-КЛАДЕНЦИ бр. 0012 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0116 се избира БИЛЈАНА ГРУЕВ-
СКА од Битола, вработен во Универзитет „Св. 
Климент Охридски“, Битола, адреса ул.15-ТИ 
КОРПУС бр. 0024 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0116 се 
избира ВЛАДИМИР ДИМОВСКИ од Битола, 
вработен во ОУ К.Методиј - Битола, адреса 
ул.12-КЛАДЕНЦИ бр. 0033 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0116 се 
избира ФАНИЈА РУНЕСКА од Битола, вработен 
во Управа за водење на матични книги, Битола 
адреса ул.СТУДЕНТСКА бр. 0041 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0116 се 
именува Наташа Стојкова од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса 12 
кладенци 22 

За член на избирачкиот одбор број 0116 се 
именува Александар Штрловски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Студенска 16 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0116 се избира МЕНКА ТАЛЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.СТУДЕНТСКА бр. 0027 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0116се избира НИКОЛА ПАСКОВ од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.МИЛТОН МАНАКИ бр. 0031 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0116 се именува Божидар Чона од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса 12 кладенци 20 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0116 се именува Тони Крбалевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Студенска 36 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0117 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0117 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0117 се избира СНЕЖАНА БРЗОВСКА од Би-
тола, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.МИЛТОН МАНАКИ бр. 0041 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0117 се избира ЗЛАТЕ БЕЛЕСКИ од 
Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.ЛАВЧАНСКИ ПАТ бр. 0025 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0117 се 
избира ЕЛИЗАБЕТА ШИКЛОВСКА од Битола, 
вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА - БИТОЛА, адреса ул.ЛАВЧАНСКИ 
ПАТ бр. 0021 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0117 се 
избира ДУШАНКА ШИКЛОСКА од Битола, 
вработен во ОУ Даме Груев Битола адреса 
ул.ЛАВЧАНСКИ ПАТ бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0117 се 
именува Зоран Димовски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Лав-
чански пат 15 
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За член на избирачкиот одбор број 0117 се 
именува Билјана Ивановска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Лавчански Пат 1 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0117 се избира ЉУБИЦА ДИМОСКА од Бито-
ла, вработен во Музичко училиште-Битола, 
адреса ул.ЛАВЧАНСКИ ПАТ бр. 0012 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0117се избира ВАСКО ТРАЈЧЕВСКИ од Бито-
ла, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ЛАВЧАНСКИ ПАТ бр. 0010 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0117 се именува Зоран Николовски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса 12 кладенци 46 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0117 се именува Гордана Шикловска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Лавчански пат 21 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 

(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0118 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0118 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0118 се избира АЛЕКСАНДРА КРСТЕВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0035 вл. 04 ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0118 се избира НАТКА МУЗОСКА 
од Битола, вработен во Мин. за земј.шум. Во-
достопанство Битола, адреса ул.СТРЧИН бр. 
0093 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0118 се 
избира ЛУЈЗА МИТЕВСКА од Битола, врабо-
тен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0045 вл. ст. 004 

За член на избирачкиот одбор број 0118 се 
избира ЈУЛИЈАНА ДИМИТРОВСКА од Бито-
ла, вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-
Битола адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0045 вл. 
ст. 011 

За член на избирачкиот одбор број 0118 се 
именува Соња Стојковска од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса 21ва 19 б 

За член на избирачкиот одбор број 0118 се 
именува Ана Крстиќ од Битола, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Стрчин 55 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0118 се избира ЗОРАН ЈАНАКИЕВСКИ од 
Битола, вработен во Библиотека Св. Климент 
Охридски, адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0045 
вл. ст. 013 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0118се избира КИРИЛ МИЦЕВСКИ од Битола, 
вработен во Општина Битола, адреса ул.ПАР-
ТИЗАНСКА бр. 0045 вл. 15 ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0118 се именува Анита Трајчевска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Пецо Божиновски 166 а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0118 се именува Ерџан Клења од Битола, 
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предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Стрчин 48 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0119 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0119 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0119 се избира АЦО КИРЈАС од Битола, вра-

ботен во Стрежево, адреса ул.РУЖА ДЕЛЧЕВА 
бр. 0015 вл. 01 ст. 005 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0119 се избира ПАВЛЕ МОШТА-
НОВСКИ од Битола, вработен во ЈП За сто-
панисување со шуми, Македонски шуми - Би-
тола, адреса ул.РУЖА ДЕЛЧЕВА бр. 0006 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0119 се 
избира ЕФТИМИЈА ПУЛЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.РУЖА ДЕЛЧЕВА бр. 0046 вл. ст. 003 

За член на избирачкиот одбор број 0119 се 
избира ЛИЛЈАНА СТОЈАНОСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола 
адреса ул.АНЕСТИ ПАНОВСКИ бр. 0053 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0119 се 
именува Миле Деспотовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Ружа Делчева 50/14 

За член на избирачкиот одбор број 0119 се 
именува Владо Талевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Ружа Делчева 38/13 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0119 се избира ТРАЈКО ГАГОСКИ од Битола, 
вработен во Зоолошка градина - Битола, адреса 
ул.АНЕСТИ ПАНОВСКИ бр. 0002 вл. ст. 010 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0119 се избира СЛАВКА КАРКАМИШЕВСКА 
од Битола, вработен во Музичко училиште-
Битола, адреса ул.РУЖА ДЕЛЧЕВА бр. 0003 вл. 
ст. 013 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0119 се именува Целески Томче од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Анести Пановски 27/12 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0119 се именува Александар Стефановски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Ружа Делчева 38/2 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0120 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0120 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0120 се избира ДРАГАН СТОЈАНОВИЌ од 
Битола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, 
адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0047 вл. А ст. 
022 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0120 се избира БОРО СТОЈАНОВ-
СКИ од Битола, вработен во ЈЗУ за рехабили-
тација на слух говор и глас, адреса ул.ДИМЧЕ 
ЛАХЧАНСКИ бр. 0039 вл. ст. 012 

За член на избирачкиот одбор број 0120 се 
избира ДИМИТАР АНГЕЛОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0047 вл. А ст. 
047 

За член на избирачкиот одбор број 0120 се 
избира ГОРДАНА ГАЛЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ К.Методиј - Битола адреса 
ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0055 вл. ст. 3 

За член на избирачкиот одбор број 0120 се 
именува Виктор Налевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Партизанска 53/6 

За член на избирачкиот одбор број 0120 се 
именува Кире Доневски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Партизанска 73/28 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0120 се избира ЕЛИСАВЕТА СЕКУЛОВСКА 
од Битола, вработен во Управа за извршување 
на санкции, адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0049 
вл. ст. 009 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0120се избира ЉУПКА ПЕТКОВА од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола, 
адреса ул.ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ бр. 0017 вл. 
ст. 015 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0120 се именува Емилија Костурска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Партизанска 47/27 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0120 се именува Валентин Колев од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Партизанска 59/23 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0121 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0121 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0121 се избира ВЕСНА МУНДИШЕВСКА--
ВЕЛЈАНОВ од Битола, вработен во ДСУ 
Т.Даскало - Битола, адреса ул.ПАРТИЗАНСКА 
бр. 0085 вл. ст. 011 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0121 се избира ЖИВКА КОРЛЕВ-
СКА од Битола, вработен во ЈОУДГ „Мајски 
Цвет“ Битола, адреса ул.ЈАНКО ПАЛИГОРА 
бр. 0003 вл. ст. 030 

За член на избирачкиот одбор број 0121 се 
избира ВАСКО ТРАЈКОВСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈП За стопанисување со шуми, Маке-
донски шуми - Битола, адреса ул.ЈАНКО ПА-
ЛИГОРА бр. 0003 вл. 2 ст. 34 

За член на избирачкиот одбор број 0121 се 
избира БИЛЈАНА ЈОВАНОСКА од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола 
адреса ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0091 вл. ст. 001 

За член на избирачкиот одбор број 0121 се 
именува Ѓоргиевска Нада од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Тодор 
Паница 32/8 

За член на избирачкиот одбор број 0121 се 
именува Благојче Котевски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Тодор Паница 22/16 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0121 се избира ЈАГЛИКА РИСТЕВСКА од 
Битола, вработен во ОУ „Браќа Миладиновци“ 
с. Жван, Демир Хисар, адреса ул.ПАРТИ-
ЗАНСКА бр. 0097 вл. 1 ст. 1 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0121се избира ЗЛАТКО ЈОВАНОВСКИ од Би-
тола, вработен во Нема податок, адреса 
ул.ТОДОР ПАНИЦА бр. 0030 вл. 02 ст. 014 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0121 се именува Љупчо Лајмановски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Тодор Паница 24/2-1 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0121 се именува Маријан Стефановски од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Тодор Паница 26/14 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0122 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0122 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0122 се избира БИЛЈАНА СИВАКОВА од 
Битола, вработен во Агенција за храна и 
ветерина, адреса ул.ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ бр. 
0045 вл. ст. 038 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0122 се избира БЛАГОЈЧЕ НЕДА-
НОВСКИ од Битола, вработен во Општина 
Битола, адреса ул.ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ бр. 
0053 вл. ст. 16 

За член на избирачкиот одбор број 0122 се 
избира ХРИСТО ТАШКОВСКИ од Битола, 
вработен во Водостопанство Битолско поле, 
адреса ул.ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ бр. 0038 вл. 
ст. 046 

За член на избирачкиот одбор број 0122 се 
избира ЛЕВТА ЈОНОСКА од Битола, вработен 
во ОУ „Мирче Ацев“ Лажани ЦО Долнени, 
Прилеп адреса ул.ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ бр. 
0114 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0122 се 
именува Бучковски Пецо од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Димче 
Лахчански 38/42 

За член на избирачкиот одбор број 0122 се 
именува Кире Кленковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Д. Лахчански 43/29 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0122 се избира НИКОЛА ПЕТРОВСКИ од 
Битола, вработен во Оу Коле Канински, адреса 
ул.ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ бр. 0074 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0122се избира СИМОНА СТОЈКОВСКА од Би-
тола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.ДИМЧЕ ЛАХЧАНСКИ бр. 0036 вл. 01 ст. 
004 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0122 се именува Ивановска Маре од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Д.Лахчански 40/14 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0122 се именува Златко Најчески од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Д. Лахчански 61/68 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0123 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0123 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0123 се избира ЉУБЕ ТРЕНЧЕВСКИ од Бито-
ла, вработен во Оу Славко Лумбарко с. Новаци, 
адреса ул.ПЕЛИСТЕР бр. 0022 вл. А ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0123 се избира ВАСКА ШАЛЕВ-
СКА од Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - 
Битола, адреса ул.ПЕЛИСТЕР бр. 0011 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0123 се 
избира СНЕЖАНА РИСТЕВСКА од Битола, 
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вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.СКОЕВСКА бр. 0054 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0123 се 
избира МЕВЛУТ ЈУСУФИ од Битола, вработен 
во Општина Битола адреса ул.УЖИЧКА 
РЕПУБЛИКА бр. 0029 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0123 се 
именува Китановска Радица од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
Бошко Буха 28 

За член на избирачкиот одбор број 0123 се 
именува Енес Јусуфи од Битола, предложен од 
политичката партија ДУИ адреса Ужичка Репу-
блика 29 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0123 се избира АРИФ МЕХМЕДАЛИ од Бито-
ла, вработен во Општина Битола, адреса ул.ПЕ-
ЛИСТЕР бр. 0037 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0123се избира МЕНКА МИТРЕВСКА од Бито-
ла, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ДОВЛЕЏИК бр. 0125 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0123 се именува Јанчевска Анета од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Новосадска 24 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0123 се именува Славица Давидевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Пелистер 1 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 

3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0124 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0124 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0124 се избира ДИВНА АЛИЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Тодор Ангелевски, адреса 
ул.ЈАДРАНСКА бр. 0004 вл. 02 ст. 012 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0124 се избира ДРАГИЦА ЧАЛОВ-
СКА од Битола, вработен во Оу Александар 
Турунџев Кукуречани, адреса ул.БОШКО 
БУХА бр. 0072 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0124 се 
избира ПЕТАР ПОПОВСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.ЈАДРАНСКА бр. 0002 вл. 01 ст. 022 

За член на избирачкиот одбор број 0124 се 
избира ЕЛЕНА УГАРЧЕВА од Битола, вра-
ботен во ОУ Климент Охридски Битола адреса 
ул.ЈАДРАНСКА бр. 0001 вл. 01 ст. 023 

За член на избирачкиот одбор број 0124 се 
именува Дамјановски М.Ице од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса Јадранска 37 

За член на избирачкиот одбор број 0124 се 
именува Александар Ноневски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Јадранска 7/10 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0124 се избира ОЛИВЕР ЃОРГИЕВ од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ЈАДРАНСКА бр. 0009 вл. ст. 15 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0124се избира СНЕЖАНА ЈОЦИЌ од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
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адреса ул.ЈОНЧЕ МУРЏЕВСКИ бр. 0005 вл. ст. 
006 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0124 се именува Ѓулшен Саитовска од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
ул. Ѓорги Наумов бр. 11 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0124 се именува Љубомир Тошески од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Јонче Мурџевски 8 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0125 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0125 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0125 се избира ВАСКА БЕЛОКОЗОВСКА од 
Битола, вработен во Оу Трифун Пановски, 
адреса ул.БОРИСАВ РАДОСАВЉЕВИЌ-ГОЦЕ 
бр. 0013 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0125 се избира ОЛИВЕРА ХРИС-
ТОВСКА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.СИСАК бр. 0017 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0125 се 
избира ВЕСНА КАЛАЈЏИЕВСКА од Битола, 
вработен во Оу. Гоце Делчев - Могила, адреса 
ул.БОРИСАВ РАДОСАВЉЕВИЌ-ГОЦЕ бр. 
0003 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0125 се 
избира ТОМИСЛАВ РИСТОВСКИ од Битола, 
вработен во ДСУ Ј.Сандански Битола адреса 
ул.ВЛАДИМИР БАКАРИЌ бр. 0034 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0125 се 
именува Пеце Матевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Јадранска 
29 

За член на избирачкиот одбор број 0125 се 
именува Менче Ноневиќ од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Сисак 48 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0125 се избира ИВАНЧО ЃОРЃИЈОВСКИ од 
Битола, вработен во Подрачна служба ФЗО - 
Битола, адреса ул.НОВОСАДСКА бр. 0027 вл. 
ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0125се избира ВАСИЛ РАДЕНКОВ од Битола, 
вработен во ОУ К.Методиј - Битола, адреса 
ул.СИСАК бр. 0055 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0125 се именува Сашо Станковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Бошко Буха 30 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0125 се именува Марија Бандевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Дарвинова 15 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0126 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0126 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0126 се избира ИЛИНКА ПЕТКОВСКА од 
Битола, вработен во Студентски дом „Кочо 
Рацин“ - Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0126 се избира БЛАГА АТАНАСОВ-
СКА од Битола, вработен во ОУ Даме Груев 
с.Смилево, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0126 се 
избира ЦЕНА КРСТЕВСКА од Битола, вработен 
во ЈП За стопанисување со шуми, Македонски 
шуми - Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0126 се 
избира ВАЛЕНТИНА ИВАНОВСКА од Битола, 

вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0126 се 
именува Ивановски Николче од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Лавци 

За член на избирачкиот одбор број 0126 се 
именува Благојче Стојановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса С. Лавци 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0126 се избира ДАРКО ВЕЛЈАНОВСКИ од 
Битола, вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-
Битола, адреса ул.МИЛАН С. ПЕТРЕВСКИ бр. 
0030 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0126се избира ВЕЦКО АТАНАСОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0126 се именува Мајриковски Александар од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Лавци 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0126 се именува Стевче Митевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Лавци 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0127 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0127 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0127 се избира БИЛЈАНА ЃОРГИЕВСКИ од 
Битола, вработен во Агенција за храна и 
ветерина, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0127 се избира ДАФИНКА ТРПА-
НОВСКА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0127 се 
избира ДИМЧЕ ЗДРАВКОСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0127 се 
избира МИРЈАНА ЛОЗАНОВСКА од Битола, 
вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА - БИТОЛА адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0127 се 
именува Чавдаровски Благој од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
с.Брусник 

За член на избирачкиот одбор број 0127 се 
именува Антонио Чавковски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С.Брусник 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0127 се избира НИКОЛЧЕ МИТРОВСКИ од 
Битола, вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ БИТОЛА, ад-
реса ул.МИЛАН С. ПЕТРЕВСКИ бр. 0027 вл. 
ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0127се избира ТАЊА СКЕРЛЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА - БИТОЛА, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. Б 
ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0127 се именува Ивановски Јове од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с.Брусник 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0127 се именува Ѓорѓи Јосифофски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С.Брусник 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0128 
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Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0128 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0128 се избира ЛИЛЕ КАДИНСКА од Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, адреса 
ул.СТУДЕНТСКА бр. 0043 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0128 се избира ЈОВАН АНГЕ-
ЛЕВСКИ од Битола, вработен во Агенција за 
финансиска поддршка на земјоделието, адреса 
ул.СТУДЕНТСКА бр. 0007 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0128 се 
избира ЖИВКО ДОКУЛЕСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.15-ТИ КОРПУС бр. 0004 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0128 се 
избира СЛОБОДАН ХРИСТОВ од Битола, 
вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола адреса 
ул.12-КЛАДЕНЦИ бр. 0034 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0128 се 
именува Зоран Јовановски од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Орехово 

За член на избирачкиот одбор број 0128 се 
именува Марко Трајчевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Даме Груев 128 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0128 се избира ЗОРАН МАРКОВСКИ од Би-
тола, вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, 
адреса ул.МИЛТОН МАНАКИ бр. 0016 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0128се избира КОСТАНТИНА СПАСЕНОСКА 
од Битола, вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола, адреса ул.МИЛТОН МАНАКИ бр. 0012 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0128 се именува Мурџевски Александар од Би-
тола, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Орехово 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0128 се именува Ристе Коцев од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
адреса Карпош 8/3/3 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-

сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0129 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0129 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0129 се избира ВЛАДЕ МАРКОВСКИ од Би-
тола, вработен во Управа за водење на матични 
книги, Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0129 се избира СИЛВАНА ВЧ-
КОСКА--ЛОЗАНОВСКА од Битола, вработен 
во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0129 се 
избира СУЗАНА КОЛЕВСКА од Битола, вра-
ботен во Мин. за економија Битола, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0129 се 
избира ПЕЦЕ ЦВЕТКОВСКИ од Битола, 
вработен во ОУ Б. Миладиновци - Битола с. 
Добрушево адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 
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За член на избирачкиот одбор број 0129 се 
именува Колевски Јонче од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса С.Дихово 

За член на избирачкиот одбор број 0129 се 
именува Иво Колевски од Битола, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса С. 
Дихово 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0129 се избира ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА од 
Битола, вработен во Оу Трифун Пановски, 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0129се избира СВЕТЛАНА ЈОВАНОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Климент Охридски 
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0129 се именува Каранфиловски Маријан од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса С.Дихово 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0129 се именува Билјана Неделковска од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса С. Дихово 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0130 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0130 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0130 се избира СВЕТЛАНА ЃОРЃИЈОСКА од 
Битола, вработен во ОУ „Христо Узунов“ с. 
Другово, Другово, адреса ул.МИНЕЛА БАБУ-
КОВСКИ бр. 0001 вл. ст. 036 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0130 се избира НИКОЛИНА СИМ-
ЈАНОВСКА од Битола, вработен во ЈОУДГ 
“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса 
ул.МИНЕЛА БАБУКОВСКИ бр. 0002 вл. 02 ст. 
030 

За член на избирачкиот одбор број 0130 се 
избира ИВАН КРСТЕСКИ од Битола, вработен 
во ЈП За стопанисување со шуми, Македонски 
шуми - Битола, адреса ул.АРОН АРОЕСТИ бр. 
0015 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0130 се 
избира ТОМЕ ПЕЈЧИНОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола адреса ул.МИНЕЛА 
БАБУКОВСКИ бр. 0002 вл. 03 ст. 056 

За член на избирачкиот одбор број 0130 се 
именува Мушоски Атанас од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Нижо поле 

За член на избирачкиот одбор број 0130 се 
именува Нико Тонов од Битола, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
С.Нижњполе 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0130 се избира ВЕРА МУШОВСКА од Битола, 
вработен во Оу Трифун Пановски, адреса ул. 
УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0130се избира ПАВЛИНКА МУШОВСКА од 
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Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул. УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0130 се именува Сафет Алили од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
ул. Мавровска бр. 7 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0130 се именува Јасмина Георгиевска од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С.Нижеполе 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0131 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0131 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0131 се избира ИЉО СТЕРЈОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈУ Национален парк - Пелистер, 
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. Б ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0131 се избира ПАВЛИНА ЈОШЕВ-
СКА од Битола, вработен во Општина Битола, 
адреса ул.МИНЕЛА БАБУКОВСКИ бр. 0012 
вл. ст. 002 

За член на избирачкиот одбор број 0131 се 
избира РИСТО АПОСТОЛОВ од Битола, вра-
ботен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.УЛ.1 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0131 се 
избира ВАСКО ЧЕЛОВСКИ од Битола, врабо-
тен во ЈУ Национален парк - Пелистер, Битола 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0131 се 
именува Михајловски Ристо од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Магарево 

За член на избирачкиот одбор број 0131 се 
именува Сефедини Неџип од Битола, предло-
жен од политичката партија ДУИ адреса С. 
Трново 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0131 се избира ГОРАН АРГИНОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈЗ Институт за трансфузиона 
медицина на РМ - Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 
0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0131се избира ГОРДАНА МАЛБАШИЌ--АН-
ГЕЛКОВСКА од Битола, вработен во Стрежево, 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0131 се именува Орхан Саит од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДПА, адреса ул. 
Цар Самоил бр. 188а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0131 се именува Сашо Павловски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Трново 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0132 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0132 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0132 се избира ВЕРКА СЕКУЛОВСКА од 
Битола, вработен во Оу Славко Лумбарко с. 
Новаци, адреса ул.БЕЛАСИЦА бр. 0025 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0132 се избира ВИОЛЕТА 
НОВАЧЕВСКА од Битола, вработен во 
Агенција за катастар на недвижности, адреса 
ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0063 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0132 се 
избира ДЕЈАН МОЈСОВ од Битола, вработен во 
ЈП За одржување и заштита на магистрални 

патишта - Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0132 се 
избира ЛЕНЧЕ МИТРЕВСКА од Битола, вра-
ботен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ БИТОЛА адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0132 се 
именува Најденовска Лена од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Братиндол 

За член на избирачкиот одбор број 0132 се 
именува Исовска Арта од Битола, предложен од 
политичката партија ДУИ адреса Анески 
Пановски 29-1-3 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0132 се избира РИСТО ПОПОВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 
вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0132се избира МИРКО МОЈСОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.УЛ.1 
бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0132 се именува Мојсовска Оливера од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Братиндол 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0132 се именува Горан Поповски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Братиндол 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
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1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0133 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0133 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0133 се избира ВАСКО ВЕЛЈАНОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0133 се избира ОФЕЛИЈА БЕЈКОС-
КА од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0133 се 
избира БЛАГОЈА АМБУКОВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0133 се 
избира СПАСА АТАНАСОВСКА од Битола, 
вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
МАРА“-БИТОЛА адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0133 се 
именува Кочишки Душан од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса С.Крк-
лино 

За член на избирачкиот одбор број 0133 се 
именува Маријан Нечовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С. Крклино 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0133 се избира СНЕЖАНА ТРАЈАНОВСКА од 
Битола, вработен во Технички факултет-Битола, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0133се избира ВЛАДО ПАЧОВСКИ од Битола, 
вработен во Библиотека Св. Климент Охридски, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0133 се именува Марковски Благојче од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Крклино 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0133 се именува Христијан Бејковски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса С. Крклино 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
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Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0134 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0134 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0134 се избира БИЛЈАНА ПЕЧИПАЈКОВСКА 
од Битола, вработен во ОУ Климент Охридски 
Битола, адреса ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0068 
вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0134 се избира БИЛЈАНА ЗАЦЕС-
КА--СИЛЈАНОВСКА од Битола, вработен во 
Оу. Ѓорги Сугарев - Битола, адреса ул.БЕЛА-
СИЦА бр. 0029 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0134 се 
избира МИЛЕ ТРАЈКОВСКИ од Битола, 
вработен во ДСМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ 
- Тетово, адреса ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0058 
вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0134 се 
избира ЉУПЧО ТОЛЕВСКИ од Битола, 
вработен во ОУ „Кочо Рацин“ Ивањевци, Моги-
ла адреса Максим Горки 70 

За член на избирачкиот одбор број 0134 се 
именува Сашо Петровски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса С.Трн 

За член на избирачкиот одбор број 0134 се 
именува Игорче Чокуловски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С.Трн 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0134 се избира БИЛЈАНА ЧАЛОВСКА од Би-
тола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0134се избира ТРАЈАНА МАЈСТОРОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0033 
вл. ст. 027 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0134 се именува Благојче Марковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Трн 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0134 се именува Пеце Главевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С.Трн 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0135 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0135 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0135 се избира СОЊА СТЕФАНОВСКА од 
Битола, вработен во Мин. за труд и соц. поли-
тика - Битола, адреса ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 
0065 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0135 се избира ЛЕНЧЕ ПЕНЕВ од 
Битола, вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, 
адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0096 вл. ст. 
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За член на избирачкиот одбор број 0135 се 
избира АЛЕКСАНДАР ДИШКОВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.1 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0135 се 
избира ЕЛЗАБЕТА ПОПОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола 
адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0200 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0135 се 
именува Роберт Здравковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Карамани 

За член на избирачкиот одбор број 0135 се 
именува Борче Дуковски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
С. Карамани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0135 се избира ЛИДИЈА ДАСКАЛОВА од Би-
тола, вработен во Завод за здравствена заштита 
- Битола, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0088 вл. 
ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0135се избира ИЉО ТАСЕВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола, адреса ул.ИЛИН-
ДЕНСКА бр. 0096 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0135 се именува Пеце Илиевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Карамани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0135 се именува Никола Тошевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Карамани 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0136 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0136 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0136 се избира СЛОБОДАН РИСТЕВСКИ од 
Битола, вработен во Оу Трифун Пановски, адре-
са ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛУЧЕН СИСТЕМ бр. 
0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0136 се избира ИЗАБЕЛА РАДЕВ-
СКА‑КУФАЛОВСКА од Битола, вработен во 
Мин. за економија Битола, адреса ул.АРИ 
АНГЕЛОВСКИ бр. 0019 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0136 се 
избира АЦКО БОГДАНОСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, Ма-
кедонски шуми - Битола, адреса ул.ИВО ЛОЛА 
РИБАР бр. 0025 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0136 се 
избира БРАНКО СПИРОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу Коле Канински адреса 
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛУЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0136 се 
именува Најовски Сашо од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса с. Пое-
шево 

За член на избирачкиот одбор број 0136 се 
именува Горан Петковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С. Поешево 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0136 се избира СОЊА ПЕТРЕСКА од Битола, 
вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, адреса 
ул.АРИ АНГЕЛОВСКИ бр. 0004 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0136се избира ЕЛИЗАБЕТА ЈАНКОВА од 
Битола, вработен во Завод за здравствена заш-
тита - Битола, адреса ул.ЗБОРСКА бр. 0006 вл. 
ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0136 се именува Јошевски Драги од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Поешево 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0136 се именува Роџерд Спировски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Поешево 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 

54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0137 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0137 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0137 се избира БРАНКО СТОЈАНОВСКИ од 
Битола, вработен во ОУ Климент Охридски 
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0137 се избира ЉУПЧО НЕДА-
НОВСКИ од Битола, вработен во Оу Славко 
Лумбарко с. Новаци, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0137 се 
избира РУСАНКА БЛАЖЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0137 се 
избира СУЗАНА БОШКОВСКА од Битола, 
вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА - БИТОЛА адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0137 се 
именува Владе Блажевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Логоварди 

За член на избирачкиот одбор број 0137 се 
именува Миле Јошевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
С. Логоварди 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0137 се избира ЦЕНА ДАМЈАНОВСКА од Би-
тола, вработен во ОУ К.Методиј - Битола, 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0137се избира ГОРАН ТАЛЕВСКИ од Битола, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0137 се именува Ласковски Пеце од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Логоварди 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0137 се именува Влатко Тасевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Логоварди 
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0138 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0138 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0138 се избира ЃОРЃИ ЈУРУКОВ од Битола, 
вработен во ОУ К.Методиј - Битола, адреса 
ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 0020 вл. Б ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0138 се избира ПЕЦЕ МИТРЕВСКИ 

од Битола, вработен во Технички факултет-
Битола, адреса ул.БРАНИСЛАВ НУШИЌ бр. 
0001 вл. ст. 0 

За член на избирачкиот одбор број 0138 се 
избира СЛОБОДАНКА ВЕЛЈАНОВСКА од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул."А" 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0138 се 
избира ОФЕЛИЈА КРСТЕВСКА - ДИМИТРОВ-
СКА од Битола, вработен во ЈЗУ здравствен дом 
Битола адреса ул.СЕВЕР-ЈУГ бр. 0009 вл. 01 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0138 се 
именува Живко Јоновски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса с.Раш-
тани 

За член на избирачкиот одбор број 0138 се 
именува Либерт Вељановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса Ул. Крсте Нале бр.2а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0138 се избира СЛАВИЦА ВРШКОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.СЕВЕР-ЈУГ бр. 0017 вл. ст. 
005 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0138се избира НИНА ДИМОВСКА од Битола, 
вработен во Агенција за храна и ветерина, 
адреса ул.СЕВЕР-ЈУГ бр. 0002 вл. ст. 047 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0138 се именува Божиновски Николче од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса с.Раштани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0138 се именува Коле Пупуноски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Ул. Васил Брклевски бр. 43 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  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.  
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Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0139 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0139 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0139 се избира ЃУЛСЕВЕН ИСМАИЛ од 
Битола, вработен во Царинска управа на Р. 
Македонија, адреса ул.ЃОРЃИ ЃОРЃИЕВСКИ 
бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0139 се избира РАДМИЛА ТАШ-
КОВСКА од Битола, вработен во Оу Славко 
Лумбарко с. Новаци, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0139 се 
избира ЦАРЕВА СТОЈАНОВСКА од Битола, 
вработен во Оу Александар Турунџев Кукуре-
чани, адреса ул.ЈАНЕ САНДАНСКИ бр. 0065 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0139 се 
избира СНЕЖАНА НИКОЛОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Б. Миладиновци -Битола с. 
Добрушево адреса ул.ЈАНЕ САНДАНСКИ бр. 
0042 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0139 се 
именува Трајче Јовановски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Кременица 

За член на избирачкиот одбор број 0139 се 
именува Маријан Толевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С.Кременица 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0139 се избира САШО ПОПОВСКИ од Битола, 
вработен во Ветеринарен Факултет Битола, 
адреса ул.ТАКИ ДАСКАЛОТ бр. 0006 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0139се избира АЛЕКСАНДАР ТАШКОВСКИ 
од Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков 
Бистрица, адреса ул.ЃОРЃИ ЃОРЃИЕВСКИ бр. 
0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0139 се именува Јованка Дениќ од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С. Кременица 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0139 се именува Пеце Лазаревски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С.Кременица 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
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основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0140 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0140 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0140 се избира ЈОВАН АДАМОВСКИ од Би-
тола, вработен во Стрежево, адреса ул.СОЛУН-
СКА бр. 0167 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0140 се избира АЛЕКСАНДАР 
СОТИРОВСКИ од Битола, вработен во Народен 
Театар Битола, адреса ул.СОЛУНСКА бр. 0201 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0140 се 
избира ИЛМИ ЏЕМАИЛ од Битола, вработен 
во Оу К. П. Мисирков Бистрица, адреса ул.УЛ.1 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0140 се 
избира ДРАГАН ЃОРГИЕВСКИ од Битола, 
вработен во ОУ Даме Груев Битола адреса 
ул.ЛЕНИНОВА бр. 0030 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0140 се 
именува Сулејман Џемаили од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДПА адреса с. 
Меџитлија 

За член на избирачкиот одбор број 0140 се 
именува Елвис Лумановски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДУИ адреса С. 
Меџитлија 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0140 се избира БИЛЈАНА ЗОЗИ--КОСТЕВСКА 
од Битола, вработен во Управ за хидро. мет. 
работи-Битола, адреса ул.СОЛУНСКА бр. 0147 
вл. 0А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0140се избира ДАНИЈЕЛА СОТИРОВСКА од 
Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ 
ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.СО-
ЛУНСКА бр. 0201 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0140 се именува Муамет Усеиновски од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
с. Меџитлија 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0140 се именува Валер Мемедовски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
С. Меџитлија 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0141 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0141 
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За претседател на избирачкиот одбор број 
0141 се избира ВЛАДИМИР СТИЛИНОВИЌ од 
Битола, вработен во ЈП За одржување и заштита 
на магистрални патишта - Битола, адреса 
ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0049 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0141 се избира ГОРАН ДАМЈА-
НОВСКИ од Битола, вработен во ЈУ ДОМ ЗА 
ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА, 
адреса ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0030 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0141 се 
избира ЌИРЕ ЃОРГИЕВ од Битола, вработен во 
ЈП За стопанисување со шуми, Македонски 
шуми - Битола, адреса ул.ХРИСТО БОТЕВ бр. 
0028 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0141 се 
избира АНТОНИО ЦВЕТКОВ од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ здравствен дом Битола адреса 
ул.ХРИСТО БОТЕВ бр. 0036 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0141 се 
именува Димитар Стефановски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса с. 
Егри 

За член на избирачкиот одбор број 0141 се 
именува Томислав Новевски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Иван Милутиновиќ 100 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0141 се избира ЕЛИЗАБЕТА РИСТЕВСКА од 
Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистри-
ца, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0141се избира ЛИЛЈАНА ТАЛЕВСКА од Би-
тола, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, 
адреса ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0062 вл. 
Б ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0141 се именува Јоце Симјановски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с .Кравари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0141 се именува Златко Ангелевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Јадранска 27 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-

сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0142 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0142 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0142 се избира ПЕЦЕ НИКОЛОВСКИ од Бито-
ла, вработен во Оу Славко Лумбарко с. Новаци, 
адреса ул.ПРОГРЕС бр. 0014 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0142 се избира МИЛЕ ИЛИЕВСКИ 
од Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0142 се 
избира САШО МИТКОВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0142 се 
избира РОЗЕТА СОКАРОСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола 
адреса ул.ПРОГРЕС бр. 0006 вл. ст. 
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За член на избирачкиот одбор број 0142 се 
именува Мехмет Баловски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДПА адреса с. 
Велушина 

За член на избирачкиот одбор број 0142 се 
именува Крсте Маловски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Мирка Гинова 13 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0142 се избира СУЗАНА КРСТЕСКА од Битола, 
вработен во ОУ К.Методиј - Битола, адреса 
ул.ПРОГРЕС бр. 0114 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0142се избира ЛУТВИ АБДУЛОВСКИ од 
Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистри-
ца, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0142 се именува Влатко Поповски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Велушина 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0142 се именува Николче Матлиевски од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Илинденска 57 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0143 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0143 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0143 се избира ВЛАДО ТАСЕВСКИ од Битола, 
вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, адреса 
ул.ЦРВЕНА ВОДА бр. 0003 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0143 се избира РИСТЕ ШКРЕКОВ-
СКИ од Битола, вработен во Оу Славко Лум-
барко с. Новаци, адреса ул.НИКОЛА ТЕСЛА 
бр. 0137 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0143 се 
избира СНЕЖАНА РИСТЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ЦРВЕНА ВОДА бр. 0001 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0143 се 
избира ФИКРИ ЛУМАНОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. Б ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0143 се 
именува Фикри Лумановски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДПА адреса с. 
Граешница 

За член на избирачкиот одбор број 0143 се 
именува Лумановски Јетон од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДУИ адреса 
С.Граешница 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0143 се избира СЛАЃАНКА ТАСЕВСКА од 
Битола, вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола, 
адреса ул.ЦРВЕНА ВОДА бр. 0003 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0143се избира ЗОРАН ПЕТКОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.БРАНКО РАДИЧЕВИЌ бр. 0010 вл. 
ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0143 се именува Бешир Узеировски од Битола, 
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предложен од политичката партија ДПА, адреса 
с. Граешница 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0143 се именува Узеировски Меркиза од 
Битола, предложен од политичката партија 
ДУИ, адреса с. Граешница 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0144 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0144 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0144 се избира СВЕТЛАНА СТОЈКОСКА од 
Битола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски, 
адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0113 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0144 се избира АНЃЕЛИНА ХРИС-
ТОВА од Битола, вработен во ОУ Даме Груев 
Битола, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0099 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0144 се 
избира ОЛИВЕРА МАРКОВСКА од Битола, 
вработен во Завод за здравствена заштита - 
Битола, адреса ул.ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 
0011 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0144 се 
избира БЕДРИ АМЕТИ од Битола, вработен во 
Општина Битола адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 
0206 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0144 се 
именува Пеце Стојчевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса С.Драгош 

За член на избирачкиот одбор број 0144 се 
именува Жарко Нацевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Христо Ботев 30 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0144 се избира ФИДАРИЈЕ АМЕТИ од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0206 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0144се избира АРДИТА ДЕМИРОВА од 
Битола, вработен во Државен архив Битола, 
адреса Димитар Влахов 208 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0144 се именува Лиле Неделковска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Бистрица 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0144 се именува Николина Дамчевска од Би-
тола, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Браќа Миладиновци 44 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
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сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0145 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0145 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0145 се избира ТОФИК ШАБАНОВСКИ од Би-
тола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0145 се избира СТОЈАНЧЕ ОРДЕВ-
СКИ од Битола, вработен во ОУ Климент 
Охридски Битола, адреса ул.БУЛЕВАР ПРВИ 
МАЈ бр. 0065 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0145 се 
избира НЕВЗАТ РЕЏЕПОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ 
РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА 
бр. 0220 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0145 се 
избира ЉИЉАНА ЈАНКУЛОВСКА од Битола, 
вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МА-
РА“-БИТОЛА адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0145 се 
именува Душко Велковски од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса с. 
Породин 

За член на избирачкиот одбор број 0145 се 
именува Јулијана Наумовска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Кленовец 15 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0145 се избира СЛАВИЦА КОРУНОСКА од 
Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бис-
трица, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. Б ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0145се избира ЗОРА РИСТЕВСКА од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0145 се именува Зоран Мижимаковски од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса с. Породин 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0145 се именува Марија Јолевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Христо Ботев 87 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0146 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0146 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0146 се избира СТОЈАН КРАЈЧЕВСКИ од Би-
тола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.КАРАОРМАН бр. 0025 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0146 се избира РИСТЕ ШИПИНКА-
РОВСКИ од Битола, вработен во Стрежево, 
адреса ул.КАРАОРМАН бр. 0027 вл. Б ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0146 се 
избира ИЛИНКА ТРПКОВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.КРСТИН ЧУЛАКОВСКИ-КИЧО бр. 0076 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0146 се 
избира ЕЛИЦА ВЕЛЈАНОСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола адреса 
ул.УЛ. 4 бр. 0019 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0146 се 
именува Блага Миновска од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса Лажец 

За член на избирачкиот одбор број 0146 се 
именува Рушитовски Бефтим од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ адреса 
С. Лажец 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0146 се избира МЕНКА ПЕТРОВСКА од Бито-
ла, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0146се избира МИРА НИКОДИНОВСКА од 
Битола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВА-
ДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.КРСТИН 
ЧУЛАКОВСКИ-КИЧО бр. 0027 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0146 се именува Лирим Русхидовски од Битола, 

предложен од политичката партија ДПА, адреса 
с. Лажец 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0146 се именува Татјана Христовска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Карпош 7 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0147 



ЧЕТВРТОК 07.02.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 2 – 

 

СТР. 119

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0147 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0147 се избира БИЉАНА ТАЛЕВА од Битола, 
вработен во ОУ Стув Наумов Битола, адреса 
Охридска 7 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0147 се избира МАЈА РИСТЕВСКА 
од Битола, вработен во Агенција за катастар на 
недвижности, адреса Бистра 119 

За член на избирачкиот одбор број 0147 се 
избира ШЕБРИТ САЛИЕВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0147 се 
избира КИРЕ СТЕФАНОВСКИ од Битола, вра-
ботен во Стрежево адреса ул.БИСТРА бр. 0093 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0147 се 
именува Мустафа Мустафа од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДПА адреса с. 
Кишава 

За член на избирачкиот одбор број 0147 се 
именува Ајруловски Јетмир од Битола, предло-
жен од политичката партија ДУИ адреса 
с.Кишава 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0147 се избира АЈРИС АДЕМОВСКИ од Би-
тола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0147се избира БАРИ МУАРЕМОВСКИ од 
Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бис-
трица, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0147 се именува Бајар Аметовски од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
с. Кишава 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0147 се именува Адемовски Газмир од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
с. Кишава 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0148 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0148 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0148 се избира МИТКО КОСТОВ од Битола, 
вработен во Технички факултет-Битола, адреса 
ул.СЕВЕР-ЈУГ бр. 0007 вл. ст. 045 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0148 се избира МОМЧИЛО ПЕТ-
РЕСКИ од Битола, вработен во Општина Би-
тола, адреса ул.СЕВЕР-ЈУГ бр. 0009 вл. ст. 003 

За член на избирачкиот одбор број 0148 се 
избира ДОБРА КОТЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ за рехабилитација на слух 
говор и глас, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0135 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0148 се 
избира НЕЏМЕДИН ЕЛМАЗОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0148 се 
именува Ице Јошевски од Битола, предложен од 
политичката партија СДСМ адреса с. Жабени 
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За член на избирачкиот одбор број 0148 се 
именува Рамадан Аземи од Битола, предложен 
од политичката партија ДУИ адреса С.Жабени 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0148 се избира ЗОРКА ДУКОСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Псих. болница Демир Хисар, 
адреса ул.КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ бр. 0054 вл. А 
ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0148 се избира ВЕРА СТОЈАНОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, 
адреса ул.ЦАР САМОИЛ бр. 0236 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0148 се именува Ветон Таировски од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА, адреса 
с. Жабени 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0148 се именува Исмаили Алмир од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
С. Жабени 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 

(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0149 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0149 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0149 се избира ХРИСТИНА ТАШЕВСКА од 
Битола, вработен во Мин. за земј.шум. Водосто-
панство Битола, адреса ул.УЛ.Ѓ бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0149 се избира ИРЕНА КУТЛЕ-
ШОВСКА БЕЛКОСКА од Битола, вработен во 
Оу К. П. Мисирков Бистрица, адреса ул.УЛ.А 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0149 се 
избира ОФЕЛИЈА КЕЧЕВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ 
РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0149 се 
избира БЛАГОЈ РИСТОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу Елпида Караманди адреса 
ул.УЛ.Ѓ бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0149 се 
именува Николче Видиновски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ ад-
реса С.Бистрица 

За член на избирачкиот одбор број 0149 се 
именува Николче Јовковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С. Бистрица 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0149 се избира ЉУПЧО ДИМОСКИ од Битола, 
вработен во Управ за хидро. мет. работи-
Битола, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0149се избира МИТКО КАВАЛИНОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0149 се именува Панде Грибовски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Бистрица 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0149 се именува Билјана Чанџуковска од 
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Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса С. Бистрица 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0150 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0150 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0150 се избира ЉУБИЦА САГДИНОВСКА од 
Битола, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - 

Битола, адреса ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 0075 вл. 
ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0150 се избира АЛЕКСАНДРА 
СТОЈКОВСКА од Битола, вработен во ДСЕУ 
Ѓ.Наумов Битола, адреса ул.БИТОЛСКА бр. 
0100 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0150 се 
избира ВАСКО САГДИНОВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.ГОЦЕ ДЕЛ-
ЧЕВ бр. 0075 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0150 се 
избира СНЕЖАНА КИРЕВА од Битола, вра-
ботен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА адреса Гоце 
Делчев 73, с Кравари 

За член на избирачкиот одбор број 0150 се 
именува Марјан Геровски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса с. Кра-
вари 

За член на избирачкиот одбор број 0150 се 
именува Гоце Талевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Спасе Ристевски 18, с. Кравари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0150 се избира МЕРИ РИСТЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ 
РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
бр. 0073 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0150се избира ЉУПЧО ТУЧКОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈП За стопанисување со шу-
ми, Македонски шуми - Битола, адреса ул. БИ-
ТОЛСКА бр. 0007 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0150 се именува АлександарГогачевски од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса С.Кравари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0150 се именува Валентина Андоновска од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса С. Поповски 63 с. 
Кравари 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
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сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0151 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0151 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0151 се избира БЛАГОЈА СТЕВАНОСКИ од 
Битола, вработен во Технички факултет-Битола, 
адреса ул.ЛЕРИНСКА бр. 0031 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0151 се избира ГОЦЕ ПЕЈОВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.А 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0151 се 
избира ЕЛПИДА КОСТОВСКА од Битола, вра-
ботен во Државно правобранителство, адреса 
ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0151 се 
избира ЗОРАН ЦВАРКОВСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево адреса ул.УЛ.А бр. 0000 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0151 се 
именува Елена Стојановска од Битола, пред-

ложен од политичката партија СДСМ адреса 
Олевени 

За член на избирачкиот одбор број 0151 се 
именува Ирена Трајческа од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
Даме Груев 128 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0151 се избира ЈАГОДА ЛАЗАРЕВСКА од Би-
тола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0151се избира ЃОРГИ НИКОЛОВСКИ од Бито-
ла, вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.А бр. 
0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0151 се именува Васко Ѓоргиевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Олевени 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0151 се именува Емилија Костадиновска од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса С.Кравари 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0152 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0152 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0152 се избира ВИОЛЕТА МИТРЕВСКА од 
Битола, вработен во Оу Славко Лумбарко с. 
Новаци, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0152 се избира ПЕЦО ДИМОВСКИ 
од Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков 
Бистрица, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0152 се 
избира ЕЛЕНИЦА ГОРКОВА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.СТРАМАШЕВО бр. 0001 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0152 се 
избира БЛАГОЈ НИКОЛОВ од Битола, вра-
ботен во Библиотека Св. Климент Охридски 
адреса ул.ЦРВЕНА ВОДА бр. 0026 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0152 се 
именува Христина Митревска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса с. Оптичари 

За член на избирачкиот одбор број 0152 се 
именува Николче Минчевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С. Оптичари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0152 се избира ГОРАН МАРКОВСКИ од Би-
тола, вработен во Стрежево, адреса ул.ЦРВЕНА 
ВОДА бр. 0008 вл. А ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0152се избира ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.1 
бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0152 се именува Александар Дамчевски од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса с. Оптичари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0152 се именува Пеце Нечовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Оптичари 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0153 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0153 
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За претседател на избирачкиот одбор број 
0153 се избира БЛАГОЈЧЕ ТОДОРОВСКИ од 
Битола, вработен во ДСЗУ К.Шапкарев Битола, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. Б ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0153 се избира ВИОЛЕТА КОЛОС-
КА од Битола, вработен во Општина Битола, 
адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0039 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0153 се 
избира СЛАВИЦА БОГОЈОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр. 0154 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0153 се 
избира ЃОКО АНДРЕЕСКИ од Битола, врабо-
тен во НУ Центар за култура адреса ул.УЛ.Б бр. 
0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0153 се 
именува Горан Андреевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Барешани 

За член на избирачкиот одбор број 0153 се 
именува Благојче Будиновски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С. Барешани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0153 се избира ТОМЕ СТОЈАНОВСКИ од Би-
тола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0153се избира БОНА МОМИРОСКА од Битола, 
вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ 
РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА 
бр. 0148 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0153 се именува Никола Андреески од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Барешани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0153 се именува Стевче Андреески од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Барешани 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0154 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0154 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0154 се избира ЛИЛЈАНА ГОРГИЕВСКА од 
Битола, вработен во Висока Медицинска школа 
- Битола, адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0060 вл. 
02 А ст. 017 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0154 се избира МАРИКА ЃЕОРЃИ-
ЕВСКА од Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса 
ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 0037 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0154 се 
избира ВЕРА КУЗЕВА од Битола, вработен во 
Музичко училиште-Битола, адреса ул.ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ бр. 0021 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0154 се 
избира КИРО ХРИСТОВСКИ од Битола, вра-
ботен во ОУ Тодор Ангелевски адреса ул.ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ бр. 0043 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0154 се 
именува Томе Ѓоревски од Битола, предложен 
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од политичката партија СДСМ адреса с. 
Крстоар 

За член на избирачкиот одбор број 0154 се 
именува Анета Гулевска од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
С. Крстоар 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0154 се избира ЈОСИФ ЧЕКУТКОВ од Битола, 
вработен во Управа за водење на матични 
книги, Битола, адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0060 
вл. 05 ст. 064 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0154се избира ЉУПЧО МОЈСОВСКИ од Би-
тола, вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола, адреса 
ул.ЦРВЕНИ СТЕНИ бр. 0001 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0154 се именува Роберт Ѓоревски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Крстоар 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0154 се именува Дарко Јовановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Крстоар 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0155 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0155 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0155 се избира ПЕЦО РОЈКОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу Славко Лумбарко с. Новаци, 
адреса ул.ЕДВАРД КАРДЕЛЈ бр. 0007 вл. ст. 
025 

За заменик претседател на избирачкиот од-
бор број 0155 се избира ДАНИЕЛА МИТРЕВ-
СКА од Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - 
Битола, адреса ул.ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЌ-
ШПАНАЦ бр. 0150 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0155 се 
избира ЗОРАН ВЕЛЈАНОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.УЛ.А 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0155 се 
избира СТЕВЧЕ МИТРЕВСКИ од Битола, 
вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ БИТОЛА адреса 
ул.ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЌ-ШПАНАЦ бр. 0150 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0155 се 
именува Илија Талевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса С.Канино 

За член на избирачкиот одбор број 0155 се 
именува Благој Дамјановски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Херцеговина 3 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0155 се избира ВЕРА ГРОЗДАНОВСКА од Би-
тола, вработен во ОУ Климент Охридски 
Битола, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0155се избира МИЛЕВА КАРАНФИЛОВСКА 
од Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков 
Бистрица, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0155 се именува Драги Талевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Канино 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0155 се именува Владимир Дамјановски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Иван Милотинович 11 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0156 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0156 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0156 се избира ВЕСНА ТОМОВСКА од Битола, 
вработен во Мин.за труд и соц. политика-
Битола, адреса ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0020 вл. 
ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0156 се избира ДРАГАНА ШЕР-
ДЕНКОВСКА од Битола, вработен во ОУ Тодор 
Ангелевски, адреса ул.ХРИСТО БОТЕВ бр. 
0045 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0156 се 
избира ЏЕМО БАЛОВСКИ од Битола, вработен 
во Стрежево, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0156 се 
избира ЉУПЧО ЃОРГИЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во Народен Театар Битола адреса 
ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0010 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0156 се 
именува Мулаим Мемисховски од Битола, 
предложен од политичката партија ДПА адреса 
с. Острец 

За член на избирачкиот одбор број 0156 се 
именува Мендим Бала од Битола, предложен од 
политичката партија ДУИ адреса С. Острец 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0156 се избира СУЛТАН СУЛЈА од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0156се избира ВАСИЛ ПРОЕСКИ од Битола, 
вработен во ЈП МРТВ Битола, адреса ул.СТИВ 
НАУМОВ бр. 0036 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0156 се именува Руан Ќулафи од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДПА, адреса с. 
Острец 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0156 се именува Арбен Баловски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
С. Острец 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0157 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0157 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0157 се избира ДРАГИ ГОРГИЈОВСКИ од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0054 вл. 
ст. 008 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0157 се избира НАТАША СТОЈА-
НОВСКА од Битола, вработен во Оу Коле 
Канински, адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ 
бр. 0056 вл. ст. 016 

За член на избирачкиот одбор број 0157 се 
избира БИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА од Битола, 
вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ БИТОЛА, адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0054 вл. ст. 007 

За член на избирачкиот одбор број 0157 се 
избира ДАНА СИЛЈАНОВСКА--ГРОЗДАНО од 
Битола, вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ 
бр. 0056 вл. 18 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0157 се 
именува Борче Влашки од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса с. 
Злокуќани 

За член на избирачкиот одбор број 0157 се 
именува Кире Стрезовски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
С. Бистрица 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0157 се избира МАРИНА БОЖИНОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.КОЧАНИ бр. 0006 вл. ст. 7 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0157се избира ВАСИЛЧО ПЕЦАКОВСКИ од 
Битола, вработен во Музичко училиште-Битола, 
адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0068 вл. ст. 33 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0157 се именува Антоника Чулаковска од Би-
тола, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Злокуќани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0157 се именува Маја Ѓоршевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С. Бистрица 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0194 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0194 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0194 се избира БЛАГОЈА ЃОРГИЕВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.Ѓ 
бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0194 се избира ТОДЕ ВЕЛЕВСКИ 
од Битола, вработен во ЈП За одржување и 
заштита на магистрални патишта - Битола, 
адреса ул.УЛ.Ѓ бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0194 се 
избира АЛЕКСАНДАР ЃЕШОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.УЛ.А 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0194 се 
избира ВАНЧО БАКАЛОВСКИ од Битола, 
вработен во Народен Театар Битола адреса 
ул.УЛ.Ѓ бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0194 се 
именува Николче Чамуровски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Кукуречани 

За член на избирачкиот одбор број 0194 се 
именува Благојче Дрогришки од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С. Кукуречани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0194 се избира СУЗАНА КАРАНФИЛОВ од 
Битола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВА-
ДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса с. Кукуречани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0194се избира ВАЛЕНТИНА ГЕШОВСКА од 
Битола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВА-
ДИЈА МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.УЛ.Ѓ бр. 
0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0194 се именува Пеце Китевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Кукуречани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0194 се именува Љупчо Темелковски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Кукуречани 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0195 
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Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0195 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0195 се избира СИЛВАНА НЕШКОВСКА од 
Битола, вработен во ФАМИС-Битола, адреса 
ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0195 се избира ТОДЕ НЕШКОВСКИ 
од Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0195 се 
избира ДИМЧЕ ШОБЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈП За одржување и заштита на магис-
трални патишта - Битола, адреса ул.УЛ.Ѓ бр. 
0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0195 се 
избира ГОРИЦА СТОМНАРОСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола адреса 
ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0195 се 
именува Златко Каранфиловски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса с. Кукуречани 

За член на избирачкиот одбор број 0195 се 
именува Николче Масалковски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса С. Кукуречани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0195 се избира БЛАГОЈЧЕ ПОПОВСКИ од 
Битола, вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани, адреса ул.УЛ.Ѓ бр. 0000 вл. Б ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0195се избира ЗЛАТКО ТЕМЕЛКОВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.А 
бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0195 се именува Симе Шулевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Кукуречани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0195 се именува Александар Шулевски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса С. Кукуречани 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-

сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0196 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0196 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0196 се избира РИСТО ГУЛЕВСКИ од Битола, 
вработен во ДСУ К.П Мисирков - Д. Хисар, 
адреса ул.БЛАЖЕ РОГОЗИНАРО бр. 0011 вл. А 
ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0196 се избира ПЕТРАКИ ПОП‑АН-
ДОНОВСКИ од Битола, вработен во Мин.за 
труд и соц. политика-Битола, адреса ул.БЛАЖЕ 
РОГОЗИНАРО бр. 0024 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0196 се 
избира ЉУПЧО РАЗМОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на ма-
гистрални патишта - Битола, адреса ул.ЃУРО 
ЃАКОВИЌ бр. 0095 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0196 се 
избира ВЛАДО ПЕТКОВСКИ од Битола, 
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вработен во Стрежево адреса ул.УЛ.А бр. 0000 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0196 се 
именува Марјан Размовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Драгарино 

За член на избирачкиот одбор број 0196 се 
именува Злате Размовски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
с. Драгарино 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0196 се избира ВЕРА ПОП-АНДОНОВСКА од 
Битола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бис-
трица, адреса ул.БЛАЖЕ РОГОЗИНАРО бр. 
0024 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0196се избира СЕВДА ВАСИЛЕВСКА од Би-
тола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.ЃУРО ЃАКОВИЌ бр. 0067 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0196 се именува Драган Размовски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Драгарино 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0196 се именува Пецо Кузмановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Драгарино 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0197 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0197 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0197 се избира МАЈА ДРАГАРСКА од Битола, 
вработен во Оу Александар Турунџев Кукуре-
чани, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0197 се избира СТОЈАНКА ЛОЗА-
НОВСКА од Битола, вработен во Оу Алек-
сандар Турунџев Кукуречани, адреса ул.УЛ.А 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0197 се 
избира ДИМЧЕ СПАСЕВСКИ од Битола, 
вработен во Народен Театар Битола, адреса 
ул.ЛЕНИНОВА бр. 0063 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0197 се 
избира МИРЈАНА СТОЈКОВА од Битола, 
вработен во ОУ Гоце Делчев Битола адреса 
ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0054 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0197 се 
именува Јулијана Шереметковска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ 
адреса С.Црнобуки 

За член на избирачкиот одбор број 0197 се 
именува Татјана Белокозовска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса с.Црнобуки 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0197 се избира ОЛИВЕРА КОТЕВСКА од Би-
тола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.ЛЕНИНОВА бр. 0093 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0197се избира КОСТА АТАНАСОВ од Битола, 
вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола, адреса 
ул.ЛЕНИНОВА бр. 0053 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0197 се именува Брдаровски Благојче од 
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Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса С.Црнобуки 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0197 се именува Христина Драгорска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Црнобуки 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0198 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0198 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0198 се избира ТОНИ ПОПОВСКИ од Битола, 
вработен во Завод за здравствена заштита - 
Битола, адреса ул.КАРПОШ бр. 0007 вл. 02 ст. 
005 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0198 се избира ИВАНА ВАНГЕ-
ЛОВА од Битола, вработен во Оу Александар 
Турунџев Кукуречани, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0198 се 
избира МЕНДО КОСТОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса 
ул.МУКОС бр. 0004 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0198 се 
избира ОЛИВЕР КОТЕСКИ од Битола, вра-
ботен во Библиотека Св. Климент Охридски 
адреса ул.МУКОС бр. 0021 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0198 се 
именува Александар Ацевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Драгожани 

За член на избирачкиот одбор број 0198 се 
именува Николче Тодоровски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ адреса С. Драгожани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0198 се избира ВИОЛЕТА ИВЧЕВСКА од Би-
тола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.КАРПОШ бр. 0003 вл. 03 ст. 
010 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0198се избира ЦАНЕ МЈАКОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса ул.МУ-
КОС бр. 0160 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0198 се именува Панде Каровски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с.Драгожани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0198 се именува Драги Каровски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Драгожани 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
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именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0199 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0199 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0199 се избира ВЕСНА ЈОСИФОВСКА од Би-
тола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 
“СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.СТРАШО 
ПИНЏУР бр. 0024 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0199 се избира ИЉО ПЕТРЕВСКИ 
од Битола, вработен во Оу Александар Ту-
рунџев Кукуречани, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0199 се 
избира ЕЛЕНА НИКОЛОВСКА од Битола, 
вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА - БИТОЛА, адреса ул.СТРАШО ПИН-
ЏУР бр. 0031 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0199 се 
избира ВЛАДИМИР МИЛЕВСКИ од Битола, 

вработен во Универзитет „Св. Климент Охрид-
ски“, Битола адреса ул.СТРАШО ПИНЏУР бр. 
0002 вл. Б ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0199 се 
именува Љубе Драгарски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса с. Се-
кирани 

За член на избирачкиот одбор број 0199 се 
именува Владо Шалевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
с. Секирани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0199 се избира ПЕТРЕ АНГЕЛЕСКИ од Битола, 
вработен во ОУ Даме Груев Битола, адреса 
ул.ЦАР САМОИЛ бр. 0095 вл. Г ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0199се избира МИРОСЛАВ СТОЈАНОВ од 
Битола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, 
адреса ул.СУДСКА бр. 0015 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0199 се именува Иљо Сиљановски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Секирани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0199 се именува Александар Мицевски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса С. Секирани 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0200 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0200 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0200 се избира КОНСТАНДИНА ИВАНОВА од 
Битола, вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА, 
адреса ул.НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ бр. 
0034 вл. ст. 8 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0200 се избира ВИОЛЕТА АЛА-
ЧЕВА од Битола, вработен во ДСУ Ј.Б. Тито 
Битола, адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 
0092 вл. ст. 021 

За член на избирачкиот одбор број 0200 се 
избира ЈАГОДА ДУКОВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0080 вл. ст. 007 

За член на избирачкиот одбор број 0200 се 
избира ВАЛЕНТИНА НАЛОВСКА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Псих. болница Демир Хисар 
адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0078 вл. 
ст. 020 

За член на избирачкиот одбор број 0200 се 
именува Горан Шереметковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса с. 
Црнобуки 

За член на избирачкиот одбор број 0200 се 
именува Благоја Матловски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С:Змирнево 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0200 се избира САШО ЈОСИФОВСКИ од Би-
тола, вработен во ОУ Б. Миладиновци -Битола 
с. Добрушево, адреса ул.ИВАН МИЛУТИНО-
ВИЌ бр. 0070 вл. ст. 009 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0200се избира АНДРЕЈА РАЛЕВСКИ од Би-
тола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, 

адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0084 вл. 
ст. 7 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0200 се именува Момировски Даниел од Би-
тола, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Црнобуки 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0200 се именува Зоран Матловски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Змирнево 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0201 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0201 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0201 се избира СТЕВЧЕ НАСТЕВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 
“СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ул.УЛ.1 бр. 
0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0201 се избира ДОБРЕ ДРИЈОВСКИ 
од Битола, вработен во Стрежево, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0201 се 
избира ТОНЧЕ КРСТЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во Стрежево, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0201 се 
избира ВИОЛЕТА ДИМИТРИЈОВСКА од 
Битола, вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0201 се 
именува Јовче Димитријовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Лопатица 

За член на избирачкиот одбор број 0201 се 
именува Кире Попчановски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С. Лопатица 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0201 се избира ВЕЛЈАН СТОЈКОСКИ од Би-
тола, вработен во Управа за водење на матични 
книги, Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0201се избира АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА 
од Битола, вработен во ДСУ К.П Мисирков - Д. 
Хисар, адреса Анести Пановски 9-1-17 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0201 се именува Сузана Танчевска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Лопатица 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0201 се именува Билјана Дријовска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Лопатица 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 

избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0202 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0202 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0202 се избира БИЛЈАНА ТАЛЕВСКА од Би-
тола, вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0202 се избира ТАЊА МАРКОВ-
СКА од Битола, вработен во ОУ Тодор Анге-
левски, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0202 се 
избира ЈОВАН СТОЈЧЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 
0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0202 се 
избира ДРАГАН СТАМЕНКОВСКИ од Битола, 
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вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола адреса ул.25-
ТИ МАЈ бр. 0002 вл. 15 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0202 се 
именува Стојчевски Бале од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса с. 
Габалавци 

За член на избирачкиот одбор број 0202 се 
именува Валентина Талевска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С. Габалавци 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0202 се избира ВЛАДИМИР РОМЕ од Битола, 
вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, адреса 
ул.25-ТИ МАЈ бр. 0011 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0202се избира МАРГАРИТА ПОПОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Климент Охридски 
Битола, адреса Иван Милутиновиќ 94/6 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0202 се именува Никола Стојчевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Габалавци 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0202 се именува Тања Илиевска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Габалавци 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0203 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0203 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0203 се избира ПЕЦО ТРАЈКОСКИ од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 
вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0203 се избира КАТЕРИНА ЈОСИ-
ФОВСКА од Битола, вработен во Агенција за 
катастар на недвижности, адреса ул.ИВАН 
МИЛУТИНОВИЌ бр. 0070 вл. 9 ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0203 се 
избира ВЕРА ДИМИТРОВСКА од Битола, вра-
ботен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА“-
БИТОЛА, адреса ул.НАУМ НАУМОВСКИ 
БОРЧЕ бр. 0032 вл. ст. 001 

За член на избирачкиот одбор број 0203 се 
избира ВЕСНА КЕБАКОСКА од Битола, вра-
ботен во ДСУ Ј.Сандански Битола адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0100 вл. ст. 021 

За член на избирачкиот одбор број 0203 се 
именува Илија Најдовски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса С.Црнец 

За член на избирачкиот одбор број 0203 се 
именува Миле Сугаревски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Борис Кидрич 10/3 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0203 се избира БЛАГОЈА МАРКОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса Врпоље 8а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0203се избира СУЗАНА ИВАНОВСКА од Би-
тола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.25-ТИ МАЈ бр. 0003 вл. ст. 
013 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0203 се именува Најдовски Горан од Битола, 
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предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Црнец 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0203 се именува Александар Белевски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Лавчански Пат 25 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот 
законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), 
Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 07.02.2013 година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0204 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0204 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0204 се избира МИЛЕНА СЕКУЛОВСКА од 
Битола, вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани, адреса ул.УЛ.А бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0204 се избира ТАТЈАНА НАУ-
МОВСКА од Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса 
ул.МЕТОДИ ПАТЧЕВ бр. 0015 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0204 се 
избира ЃОРГИ МЛАДЕНОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола, адреса ул.ЦВЕТАН 
ДИМОВ бр. 0124 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0204 се 
избира МИЛЕ НЕЧКОВ од Битола, вработен во 
Стрежево адреса ул.ЦВЕТАН ДИМОВ бр. 0083 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0204 се 
именува Зоран Секуловски од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса с. 
Лисолај 

За член на избирачкиот одбор број 0204 се 
именува Ване Стојановски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С. Лисолај 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0204 се избира ЛЕНЧЕ ФИДАНОВСКА од Би-
тола, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ул.ЦВЕТАН ДИМОВ бр. 0076 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0204се избира ЛЕНА ДОЈОШЕВСКА од Би-
тола, вработен во Општина Битола, адреса 
ул.ЦВЕТАН ДИМОВ бр. 0144 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0204 се именува Љупчо Бошевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Лисолај 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0204 се именува Димче Талевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Лисолај 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
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сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0205 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0205 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0205 се избира ПЕЦЕ БУБЕВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 
0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0205 се избира НАДА СТОЈАНОВА 
од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.БЕГОВА ЧЕШМА бр. 0002 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0205 се 
избира ЦЕЛЕ ГЛУШЕСКИ од Битола, вработен 
во Стрежево, адреса ул.КУКУШ бр. 0050 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0205 се 
избира ЈУЛИЈЕТА БАНУШЕВА од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола 
адреса ул.ПРИЛЕПСКА бр. 0051 вл. ст. 54 

За член на избирачкиот одбор број 0205 се 
именува Божин Пауновски од Битола, предло-
жен од политичката партија СДСМ адреса с. 
Кажани 

За член на избирачкиот одбор број 0205 се 
именува Пеце Бубевски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
с. Кажани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0205 се избира ИГОРЧЕ НЕЧОВСКИ од Би-
тола, вработен во Ветеринарен Факултет 
Битола, адреса ул.РАШАНЕЦ бр. 0015 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0205се избира СОТИР ФИЛИПОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.СТАРА ЧЕШМА бр. 0031 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0205 се именува Пецо Филиповски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Кажани 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0205 се именува Драги Кораилевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Кажани 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0206 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0206 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0206 се избира БОРЧЕ ГАГОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 
0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0206 се избира ЗЛАТКО ДАСКА-
ЛОВСКИ од Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка 
болница-Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0206 се 
избира МАКЕДОНКА ЦВЕТКОВА‑ВИДЕНО-
ВИЌ од Битола, вработен во Македонска опера 
и балет - Скопје, адреса ул.МИНЕЛА БАБУ-
КОВСКИ бр. 0009 вл. 01 ст. 09 

За член на избирачкиот одбор број 0206 се 
избира МЕНКА ВЕЛЈАНОВСКА од Битола, 
вработен во Ученички дом „Мирка Гинова“, 
Битола адреса ул.ЦАНЕ БУЈУКОВСКИ бр. 
0038 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0206 се 
именува Пецо Мурџевски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса С Ѓавато 

За член на избирачкиот одбор број 0206 се 
именува Марија Ангеловска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С.Бистрица 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0206 се избира СТОЈАН СТЕПАНОВСКИ од 
Битола, вработен во Технички факултет-Битола, 
адреса ул.ЦАНЕ БУЈУКОВСКИ бр. 0041 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0206се избира ЛИЛЈАНА МИЛЕНКОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.МИНЕЛА БАБУКОВСКИ бр. 
0003 вл. 02 ст. 001 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0206 се именува Ристо Главинчев од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С Ѓавато 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0206 се именува Иван Поповски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Коле Лачето 23а 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0207 



ЧЕТВРТОК 07.02.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 2 – 

 

СТР. 139

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0207 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0207 се избира САДЕТ УСЕИНОВСКА од Би-
тола, вработен во Оу Елпида Караманди, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0207 се избира ОЛГИЦА СОКЛЕВ-
СКА од Битола, вработен во Оу Славко Лум-
барко с. Новаци, адреса ул.ПОРЕЧКА бр. 0008 
вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0207 се 
избира МЕРИ СТОЈАНОВА од Битола, вра-
ботен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ БИТОЛА, адреса 
ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0107 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0207 се 
избира БРАНКА ЛАЗАРЕВСКА од Битола, вра-
ботен во Оу Александар Турунџев Кукуречани 
адреса ул.МАРКС-ЕНГЕЛС бр. 0032 вл. А ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0207 се 
именува Трајковски Љупчо од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Доленци 

За член на избирачкиот одбор број 0207 се 
именува Бујар Салиевски од Битола, предложен 
од политичката партија ДУИ адреса С. Доленци 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0207 се избира ДЕЈАН ПАТРНОГИЌ од Битола, 
вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, адреса 
ул.МАРКС-ЕНГЕЛС бр. 0009 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0207се избира ЦВЕТА ЈОШЕВСКА од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола, 
адреса ул.ХРИСТО ХРИСТОВ бр. 0012 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0207 се именува Ресми Рамани од Битола, пред-
ложен од политичката партија ДПА, адреса с. 
Доленци 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0207 се именува Газмент Усеини од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
с. Доленци 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-

сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0208 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0208 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0208 се избира НАСТАСИЈА КОЧОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Климент Охридски 
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0208 се избира ВАНГЕЛ МАЧОВ-
СКИ од Битола, вработен во ЈУ Национален 
парк - Пелистер, Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 
0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0208 се 
избира ЃОРГИ ПАЛИГОРА од Битола, вра-
ботен во ЈУ Национален парк - Пелистер, Бито-
ла, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0208 се 
избира НУРЏАН ТЕФИКУ од Битола, вработен 
во ОУ С.Арсов с.Подмочани адреса ул.ЉУ-
БОЈНО бр. 0035 вл. ст. 
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За член на избирачкиот одбор број 0208 се 
именува Ѓоко Мачовски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса 
С.Маловишта 

За член на избирачкиот одбор број 0208 се 
именува Христијан Гаговски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С.Малоишта 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0208 се избира НАУМ НАУМОВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈУ Национален парк - 
Пелистер, Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. 
ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0208се избира СУЗАНА СИЛАНОСКА од Би-
тола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.ЉУБОЈНО бр. 
0047 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0208 се именува Палигора Александар од Би-
тола, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Маловишта 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0208 се именува Благојче Спировски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Ѓорче Петров 3 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0209 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0209 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0209 се избира БИЛЈАНА ЛОЗАНОВСКА од 
Битола, вработен во Управа за водење на ма-
тични книги, Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 
вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0209 се избира ТИНКА СТОЈА-
НОВСКА од Битола, вработен во ОУ Тодор 
Ангелевски, адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ 
бр. 0100 вл. ст. 24 

За член на избирачкиот одбор број 0209 се 
избира ТРАЈАН ГРУЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во Мин. за економија Битола, адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0100 вл. ст. 5 

За член на избирачкиот одбор број 0209 се 
избира ВАЛЕНТИНА РЕШЊАК од Битола, 
вработен во ОУ Гоце Делчев Демир Хисар 
адреса ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0096 вл. 
ст. 007 

За член на избирачкиот одбор број 0209 се 
именува Лазаревски Владе од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Рамна 

За член на избирачкиот одбор број 0209 се 
именува Ацо Кузмановски од Битола, предло-
жен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Бошко Буха 44 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0209 се избира РОБЕРТО ПАШИЌ од Битола, 
вработен во Технички факултет-Битола, адреса 
ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 0092 вл. ст. 009 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0209се избира ВЕРКА ЈОСИФОВСКА од 
Битола, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 
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За заменик член на избирачкиот одбор број 
0209 се именува Благојче Савевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Рамна 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0209 се именува Фидан Митревски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса С.Рамно 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0210 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0210 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0210 се избира ПЕЦО ВЕЛЕВСКИ од Битола, 
вработен во ОУ Стув Наумов Битола, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0210 се избира ЉУБЕ МИТРЕВСКИ 
од Битола, вработен во Педагошски факултет -
Битола, адреса ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0210 се 
избира КРИСТИЈАН ПЕТКОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола, 
адреса ул.ЕДВАРД КАРДЕЛЈ бр. 0009 вл. ст. 22 

За член на избирачкиот одбор број 0210 се 
избира ИЛИЈА НЕДЕЛКОВСКИ од Битола, 
вработен во Ученички дом „Мирка Гинова“, 
Битола адреса ул.ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЌ-
ШПАНАЦ бр. 0157 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0210 се 
именува Алберт Реџепи од Битола, предложен 
од политичката партија ДПА адреса с. Лера 

За член на избирачкиот одбор број 0210 се 
именува Салиу Неџат од Битола, предложен од 
политичката партија ДУИ адреса С. Лера 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0210 се избира ВИОЛЕТА ШУНДОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ „Кочо Рацин“ Ива-
њевци, Могила, адреса Едвар Кардељ 11/21 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0210се избира СВЕТЛАНА КОЧОВСКА од 
Битола, вработен во ОУ Гоце Делчев Битола, 
адреса ул.ЕДВАРД КАРДЕЛЈ бр. 0003 вл. ст. 33 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0210 се именува Реџеп Теќи од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Лера 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0210 се именува Сали Салиевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Лера 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0211 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0211 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0211 се избира БИЛЈАНА ГУЛЕВСКА од Би-
тола, вработен во ЈОУДГ“ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА 
МАРА“-БИТОЛА, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. 
ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0211 се избира МИТЕ РИСТОВ од 
Битола, вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола, 
адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 
0023 вл. ст. 15 

За член на избирачкиот одбор број 0211 се 
избира ТОМИСЛАВ ХРИСТОВСКИ од Битола, 
вработен во Водостопанство Битолско поле, 
адреса ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 
0025 вл. ст. 37 

За член на избирачкиот одбор број 0211 се 
избира ЛЕНЧЕ САЛЕВСКА од Битола, вра-
ботен во ДСУ Ј.Сандански Битола адреса ул.13-
ТИ ЈУЛИ бр. 0038 вл. ст. 002 

За член на избирачкиот одбор број 0211 се 
именува Весела Балевска од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ адреса с. Гор-
ноСрпци 

За член на избирачкиот одбор број 0211 се 
именува Билјана Гулевска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса С.Горно Српци 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0211 се избира ДАРКО МИЦЕСКИ од Битола, 
вработен во ОУ Стув Наумов Битола, адреса 
ул.ГЕН. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр. 0025 вл. 
ст. 032 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0211се избира СОЊА ЈАНКУЛОВСКА од Би-
тола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.4-ТИ ЈУЛИ бр. 0011 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0211 се именува Фидан Шаковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. ГорноСрпци 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0211 се именува Драгица Колева од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Горно Српци 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0212 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0212 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0212 се избира ТАНЧО МЕШКОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0212 се избира КИРЕ ГАШОВСКИ 
од Битола, вработен во ЈУ Национален парк - 
Пелистер, Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0212 се 
избира ЃОРЃИ КАЛИНОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 
0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0212 се 
избира БЛАГОЈЧЕ ВРЧКОВСКИ од Битола, 
вработен во ОУ Даме Груев Битола адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0212 се 
именува Николче Еленовски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
С.Цапари 

За член на избирачкиот одбор број 0212 се 
именува Борче Веловски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ адреса 
с. Цапари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0212 се избира СЛАВИЦА НАЧОВСКА од 
Битола, вработен во Оу Елпида Караманди, 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0212се избира БЛАГОЈА НЕЧЕВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0212 се именува Жарко Наумовски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с. Цапари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0212 се именува Владе Врчковски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с. Цапари 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во 

врска со член 38 од Изборниот законик Врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија, на седницата одржана на ден 
07.02.2013 година, во состав Претседател Зоран 
Насев и членовите Гордана Лозановска Стефа-
новска, Зорка Кукурековска Лековска, Љубо 
Атанасовски и Миленко Сотировски, го донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0213 
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Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0213 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0213 се избира ГОРДАНА ГОШЕВСКА од 
Битола, вработен во Оу Елпида Караманди, 
адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. Б ст. 

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0213 се избира ТОНИ ТАЛЕВСКИ 
од Битола, вработен во ЈУ Национален парк - 
Пелистер, Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. 
ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0213 се 
избира КОЛЕ ТРАЈЧЕВСКИ од Битола, вра-
ботен во ЈУ Национален парк - Пелистер, 
Битола, адреса ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0213 се 
избира РАДА МИЛОШЕВСКА од Битола, вра-
ботен во Оу Елпида Караманди адреса ул.УЛ.1 
бр. 0000 вл. ст. 

За член на избирачкиот одбор број 0213 се 
именува Лозановаски Љупчо од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ адреса 
с.Ротино 

За член на избирачкиот одбор број 0213 се 
именува Михајло Ангелов од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
адреса Борис Кидрич 23 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0213 се избира САШКО ГОШЕВСКИ од Бито-
ла, вработен во Оу Елпида Караманди, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0213се избира ВЛАДЕ ВРЧКОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу Елпида Караманди, адреса 
ул.УЛ.1 бр. 0000 вл. ст. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0213 се именува Лозановски Николче од Бито-

ла, предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса с.Ротино 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0213 се именува Панде Рапешовски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса с.Буково 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговотo донесување, а ќе се објави во „Служ-
беното гласило на општината Битола“ и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, сог-
ласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна коми-
сија,  во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  
 
Бр. 11-15/1   Општинска изборна комисија 
07.02.2013 год.              претседател, 
Б и т о л а           Зоран Насев с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Гордана Лозановска Стефановска с.р. 
2. Зорка Кукурековска Лековска с.р. 
3. Љубо Атанасовски с.р. 
4. Миленко Сотировски с.р. 
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