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СТР. 81 

 
Образец број 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0026 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МАРКО ПЕТКОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Оливера 
Филиповска,адреса Даме Груев 42, вработен во 
ОУ Стув Наумов Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ДИМЧЕ ПЕТКОВСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Николче Димовски, 
адреса Даме Груев 100, вработен во Стрежево  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благој Николовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Билјана Филиповска, адреса Даме Груев 
78, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Соклевски Зоран на кого му 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Билјана Лозановска, 
адреса Даме Груев 151 а предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Гоце Димевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Благој Николовски, 
адреса Даме Груев 113 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/1  Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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. 

 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 5 год. XLV 

Понеделник, 10.03.2014 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 
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СТР. 82 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0027 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВИКТОРИЈА ФИЛИПОВА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Дијана 
Христова,адреса Матија Губец бр.9, вработен во 
Стрежево   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Валентина Талевска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Сузана Бојчевска, адреса Бул. 1ви Мај 
325а, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор АНА МИТРЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето БЛАГОЈЧЕ РИСТЕВ-
СКИ адреса Матија Губец 2, вработен во ЈП 
Нискоградба - Битола   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Елизабета Талевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Благојче Петровски, 
адреса Матија Губец 60г ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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 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. 09-27/2  Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0028 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Александар Ржаникоски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Александар Талевски, адреса Цветан 
Димов 128, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Мимоза Трајковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Љупчо Димовски, адреса Цветан Димов 
69, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Николче Илијевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
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од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Александар Ржани-
ковски, адреса Цветан Димов 82 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Живка Екимовска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Марија Андоневска, 
адреса Цветан Димов 145 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/3  Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0029 

 
На местото на претседателот на избирачкиот 

одбор ДЕСА ПАУНОСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образованиесе имену-
ва/избира лицето ТОНИ ДУКОВСКИ, адреса 
ул.Прилепска бр.78/18 , вработен во ДСУ Ј.Б. 
Тито Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Дејан Сотировски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Катерина Дишковска, адреса Брака 
Миладиновци 11, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор БИЉАНА ЛАСКОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Љупчо 
Галовски адреса Матеја Губец бр.32, вработен 
во Стрежево   

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Иванчо Ѓоргиевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Татјана Атанасовска, 
адреса Даме Груев 164 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Лецо Дамчевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Круме Хаџитипевски, 
адреса Бат. Стив Наумов 28/4 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 
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Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/4  Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0030 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Сузана Ивановска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Вефки Несим, адреса Романија 13, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Билјана Филиповска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Елизабета Рбевска, адреса Сараево 10, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Илинка Марковска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Душанка Георгиевска, 
адреса Сараевска 8 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Елизабета Грбевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 

именува/избира лицето Алмира Рустемова, 
адреса Караџова 45 ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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 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. 09-27/5  Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0031 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Стевче Груевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 



ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  – 

 

СТР. 85 

Билјана Стојановска, адреса Брегалничка 10, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Методија Најденов на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Миле Ангелков, адреса Сараево 1, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Орхан Рифат на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Анета Јошевска, адреса 
Паца мирчева 77 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Горан Златевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Даниела Лозановска, 
адреса Брегалница 9а ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/6  Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0032 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЦАНЕ ГРАШКОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето БИЉАНА НИКОДИ-
НОВСКА, адреса ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 31, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЉУПКА НИКОЛОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ЗОРАН 
СОКЛЕВСКИ,адреса ПРИЛЕПСКА бр.61-а, 
вработен во ЈП Комуналец   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Симе Ѓоргиевски на кого му престанал ман-
датот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Петар Стојановски, адреса Прилепска 
60/5/70, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Жанета Сотировска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Илија Марковски, 
адреса Горче Петров 2 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Владимир Наковски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Зоран Тодоровски, 
адреса Прилепска 60/43 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во 
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„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. 09-27/7  Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0033 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ТОМИСЛАВ ЃОРЃИЕВ-
СКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование се именува/избира 
лицето МЕНДО ДУКОВСКИ,адреса ПРИЛЕП-
СКА 70/25, вработен во Водостопанство 
Битолско поле   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Никола Ѓорески на кого му престанал мандатот 

во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Никола Ѓоревски, адреса Прилепска 2, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Цане Стојковски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Султана Влачевска, адреса Прилепска 35/98, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Анета Јошевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Весна Котевска Ѓорев-
ска, адреса Прилепска 2 предложен од политич-
ката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Султана Влачевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Лилјана Трајкоска, 
адреса Прилепска 76/1 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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 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. 09-27/8  Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0034 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Јасмина Тодоровска-Тасевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Верче Рапешановска, 
адреса 25 мај бр 13, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Верче Рапешановска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Валентина Деанова, 
адреса Борис Бастерот бр 5 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Петар Спировски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Филип Радивчев, адреса 
ул.Б.Бастеро 12 ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/9  Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0035 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БОРИС РАЛЕВСКИ на кого му преста-
нал мандатот во избирачкиот одбор, од след-
ните причини: несоодветно образованиесе име-
нува/избира лицето ВАЛЕНТИНА ГРАМОС-
ЛИ, адреса ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр. 
78/18А, вработен во Народен Театар Битола  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Пецо Јончевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Миле Јончевски, адреса И Милутитиновиѓ 76/3, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Билјана Нацковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Кристијан Здравковски, адреса ул 
И.Милутиновиќ 98/11, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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 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. 09-27/10   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0036 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВЕРИЦА КОСТОВА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ЌИРО НАСТЕВСКИ, 
адреса МАКСИМ ГОРКИ 57 , вработен во ДСУ 
Т.Даскало - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Светлана Стевановска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Владимир Трајковски, адреса Максим 
Горки 58а, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Александар Крстевски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Марија Саздановска, 
адреса Иван Милутинович 43/9 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Филип Радивчев на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Сузана Николова, 
адреса ул.М.Горки 40 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/11   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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 
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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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0037 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЗОРАН АНГЕЛКОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Даниела 
Талевски,адреса Прилепска Бр.41, вработен во 
ОУ Даме Груев Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Миле Јончевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Виолета Ивановска, адреса Прилепска 57/3, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Анита Талевска на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Роберт Тодоровски, адреса ул И.Милутиновиќ 
76/10, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Марија Саздановска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Наташа Лукич, адреса 
2-ри Август 27-а предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Петар Тодоровски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Емилија Богдановска, 
адреса ул.Прилепска 60/5/71 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/12   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0038 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Дејан Нечовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Александар Цуцуловски, адреса Манела 
Бабуковски3/2/7, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Борис Николовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Борче Николовски, адреса Арон Ароести 
6/2, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 
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На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Марина Совреска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Слаѓана Горчевска, 
адреса Минела Бабуковски 10/40 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/13   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 0038/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0038/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0038/1 се избира МИРЈАНА ПЕЈЧИНОВСКА 
од Битола, вработен во ОУ Гоце Делчев Демир 
Хисар, адреса УЛ.Цане Бујуковски 31  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0038/1 се избира ЈАВОРКА 
НЕЧОВСКА од Битола, вработен во Оу 
Александар Турунџев Кукуречани, адреса 
МИНЕЛА БАБУКОВСКИ 3  

За член на избирачкиот одбор број 0038/1 се 
избира СТОЈАН НАСТОВСКИ од Битола, 
вработен во ЈП Комуналец, адреса МИНЕЛА 
БАБУКОВСКИ 2  

За член на избирачкиот одбор број 0038/1 се 
избира КАТЕРИНА СОВРЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ 
РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса ЦАНЕ БУЈУ-
КОВСКИ 17 

За член на избирачкиот одбор број 0038/1 се 
именува Тони Таневски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ, адреса 
Минела Бабуковски 8/3/70 

За член на избирачкиот одбор број 0038/1 се 
именува Јовче Штрковски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Цане Бујуковски 28 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0038/1 се избира МИТКО НИКОЛОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП Водовод, адреса 
Ул.Минела Бабуковски влез 1 стан 5. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0038/1се избира РОБЕРТО ТРАЈКОВСКИ од 
Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, 
адреса Ул.Цанее Бујуковски 27 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0038/1 се именува Викторија Димитровска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Минела Бабуковски 8/3/51  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0038/1 се именува Јошко Димевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Арон Ароести 25.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 
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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. 09-27/14   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0039 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Петар Николовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Игор Здравевски, адреса Стара Чешма 
20, предложен од политичката партија СДСМ 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Даниел Степановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Елизабета Ѓоргиевска, адреса Петко 
Шалевски 4, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Игор Здравевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Илче Крстевски, адреса 
Ванчо Јаневски 92 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Горан Бечвиновски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Дарко Велјановски, 
адреса Раштанска 11а ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/15   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 0039/1 
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Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0039/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0039/1 се избира ДРАГИ МАРКОВСКИ од 
Битола, вработен во Мин. за финансиии- 
Битола, адреса УЛ.Костурска бр.19  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0039/1 се избира ТАТЈАНА 
МИТРЕВСКА од Битола, вработен во ЈОУДГ 
„Естреја Овадија Мара“ Битола, адреса 
Ул.Прилепска 62/26  

За член на избирачкиот одбор број 0039/1 се 
избира ЈОЦЕ СТЕПАНОВСКИ од Битола, вра-
ботен во Стрежево, адреса НАС.СТРЕЖЕВО 9  

За член на избирачкиот одбор број 0039/1 се 
избира САШО СТОЈАНОВСКИ од Битола, 
вработен во Ветеринарен Факултет Битола, 
адреса Г.ОРИЗАРИ В.ЈАНЕВСКИ 14 

За член на избирачкиот одбор број 0039/1 се 
именува Злате Маневски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ, адреса 
Раштанска 12 

За член на избирачкиот одбор број 0039/1 се 
именува Марија Нечовска од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,
 адреса Рашанец 15 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0039/1 се избира СУЗА СРБИНОВСКА од 
Битола, вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА 
И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА, адреса Ул. Раш-
танска 2а. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0039/1се избира БОГОЈА СРБИНОВСКИ од 
Битола, вработен во Стрежево, адреса 
Г.ОРИЗАРИ РАШТАНИ 2 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0039/1 се именува Наташа Велјановска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса нас. Стрешево бб  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0039/1 се именува Горан Степановски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Стрежево 9.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/16   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0040 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БИЛЈАНА ТАНКОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ОЛИВЕРА ИЛИЕВ-
СКА, адреса ГОРНО ОРИЗАРИ ул.ВЛАДИМИР 
НАЗОР 5, вработен во ОУ Климент Охридски 
Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Горан Ристаноски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Александар Ѓоргиевски, адреса Стара 
Чешма 47, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Силвана Блажевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ремзи Муратовски, 
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адреса, предложен од политичката партија 
ДУИ. 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/17   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 0040/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0040/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0040/1 се избира БЛАГОЈЧЕ КРИВЕВСКИ од 
Битола, вработен во ДСЗУ К.Шапкарев Битола, 
адреса Ул.Прилепска бр.60-а/1-3  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0040/1 се избира ВАЛЕНТИНА 
ТАЛЕВСКА од Битола, вработен во ЈП За 
стопанисување со шуми, Македонски шуми - 
Битола, адреса УЛ.Крсте НАле бр.135 
Г.Оризари  

За член на избирачкиот одбор број 0040/1 се 
избира СУЗАНА КУЗЕВСКА од Битола, 
вработен во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ 
Битола, адреса Ул.Ѓорче Петров бр.14-а Битола  

За член на избирачкиот одбор број 0040/1 се 
избира ФАНЧЕ НАУМОВСКА од Битола, 
вработен во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ 
Битола, адреса ВЛАДИМИР НАЗОР 68 

За член на избирачкиот одбор број 0040/1 се 
именува Злате Трајковски од Битола, пред-
ложен од политичката партија СДСМ, адреса 
Крсте Нале 72 

За член на избирачкиот одбор број 0040/1 се 
именува Денис Расимоски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Стево Патако 20 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0040/1 се избира РОБЕРТ СТОЈКОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП Комуналец, адреса 
ВЛАДИМИР НАЗОР 12. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0040/1се избира НАТАША ПЕЦАКОВСКА од 
Битола, вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА 
И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА, адреса КРСТЕ 
НАЛЕ 136 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0040/1 се именува Анета Марковска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Владимир Назор 86  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0040/1 се именува Даринка Јоновска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Раштани.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/18   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0041 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ПЕЦЕ БОСИЛКОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето МИЛЕНА БОСИЛ-
КОВСКА, адреса ДОЛНО ОРИЗАРИ , вработен 
во Оу К. П. Мисирков Бистрица 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ДИМЧО МИЦКОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето 
ЕЛИЗАБЕТА ЛАВУРОВСКА,адреса Долно 
Оризари, вработен во ОУ Трифун Пановски - 
Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Љупчо Трајчевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Апостоловска Христина, адреса Долно 
оризари, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ЈОВАН ВАЛАВАЧКОВ-

СКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование се именува/избира 
лицето ТРАЈКО КРСТЕВСКИ адреса ДОЛНО 
ОРИЗАРИ, вработен во ЈП Комуналец   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Франсис Коњарски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Васко Петковски, 
адреса Долно Оризари предложен од 
политичката партија СДСМ  

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Христина Апостоловска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Едрит Реџеповски, 
адреса Солунска 49 ,предложен од политичката 
партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/19   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 
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155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0042 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ТРАЈКО ТРАЈКОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето БИЛЈАНА ПЕТКОВ-
СКА, адреса ДОЛНО ОРИЗАРИ , вработен во 
ОУ Даме Груев Битола 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МАРИКА ПЕТКОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето 
МИЛЕНА ЦВЕТКОВСКА, адреса Долно 
Оризари, вработен во ОУ Даме Груев Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
СТОЈАНКА СТОЈКОСКА, на кого му преста-
нал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето ГОРАН ТАЛЕВСКИ, 
адреса ДОЛНО ОРИЗАРИ, вработен во 
Стрежево 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЦВЕТЛА СТОЈАНОВА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се име-
нува/избира лицето РОБЕРТ ТАЛЕВСКИ, 
адреса ДОЛНО ОРИЗАРИ, вработен во 
Стрежево 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Владе Трајчевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Фидан Јаневски, адреса Оризари, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Роберт Петковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Осман Амзоски, адреса Кленовец 13, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот ЛУБА 
НЕДЕЛКОВСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование, се 

именува/избира лицето ГОРАНЧО РИСТОВ-
СКИ, адреса ДОЛНО ОРИЗАРИ, вработен во 
ЈП Комуналец  

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Горан Ангелковски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Најдо Бојовски, адреса 
Оризари предложен од политичката партија 
СДСМ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Зоре Кулевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Игорче Цинцаровски, 
адреса Долно оризари ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/20   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
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седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0043 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЗОРА СПАСЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ЦВЕТАНКА ТОДО-
РОВСКА, адреса ПРОХОР ПЧИНСКИ 27, 
вработен во ОУ Даме Груев Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Ангел Петковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Љупчо Наумов, адреса Иван Милути-
нович 66/28, предложен од политичката партија 
СДСМ 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Кире Јовановски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Гордана Лазаревска, адреса Прохор Пчински 13, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Љупчо Наумов на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Анѓел Петковски, 
адреса Прохор Пчински 8 предложен од 
политичката партија СДСМ  

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Тони Маневски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Гезим Сули, адреса Ул. 
23 бр. 19 ,предложен од политичката партија 
ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/21   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0044 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор МЕРИ АНГЕЛОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ГОРДАНА АНАСТА-
СОВА, адреса УЛ.Александар Турунџев бр. 
2/60, вработен во ОУ Климент Охридски Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Маја Цветанова на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Владимир Переловски, адреса Иван Милу-
тиновиќ 66/33, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Борe Наумовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
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Агим Мурати, адреса Шар планина 17, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Тања Крнчева на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Александра Карапец, 
адреса Христо Ботев 25 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Златко Попчевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Јове Крстевски, адреса 
Иван Милутинович 66/16 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/22   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0045 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор АНКИЦА СТЕВАНОСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ВЕСНА 
СТОЈЧЕВСКА,адреса ЕДВАРЕД КАРДЕЉ 
5/39, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Георги Тасевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Ѓеорги Тасевски, адреса Иван Милутинович 
66/21, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гордана Лазаревска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Златко Попчевски, адреса Едвард 
Кардел 9/48, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Билјана Павловска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Лирим Аземи, адреса С. 
Меџитлија ,предложен од политичката партија 
ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/23   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0046 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЛАЗО ПЕТРОВСКИ на кого му прес-
танал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето БЕЛИНДА СИПКОВ-
СКА -ГАШТАРОВА, адреса ул. Иван Милути-
новиќ бр.43/10 Битола , вработен во Стрежево  

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор АЛЕКСАНДАР СЕКУЛОВ 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ПЕТАР 
БУТУРАЦ, адреса ул. Иван Милутиновиќ 
бр.37/4/30, вработен во Стрежево   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Вера Стефановска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Драги Филиповски, адреса Едвард 
Кардељ 30/32, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николина Дамчевска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 

причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Арбен Абдију, адреса Пецо Божиновски 
7, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Марина Саздановска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Игор Момировски, 
адреса Иван Милутиновиќ 43/19 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Мануела Талевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Зоран Дарковски, адреса 
Илинденска„бр.80 ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 

Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
 

Бр. 09-27/24   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
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30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0047 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВАЛЕНТИНА ПОПОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ВЛА-
ДИМИР КОСТОВ, адреса РАБОТНИЧКА 24, 
вработен во НУ Македонска филхармонија, 
Скопје   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Петар Јовановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Петар Јовановски, адреса 7ми јули 65, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Митра Митревска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Тони Ивановски, адреса ул.„7 ми 
Јули„бр.60а, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Горан Петровски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Дрита Реџепова, адреса 
Девејани 68-б ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/25   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0048 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
МИЛИЦА КЛОЧОВСКА ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се имену-
ва/избира лицето ГОЦЕ КОСТУРСКИ, адреса 
УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.62, вработен во ОУ Б. 
Миладиновци -Могила с. Добрушево   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Драги Филиповски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Игор Штрковски, адреса Рафаел 
Мартино 17, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Зоран Атанасовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Садетин Мустафоски, адреса Цар 
Самоил 196, предложен од политичката партија 
ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Сузана Степановска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
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од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Марина Петрова, адреса 
Илинденска 14 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Роберт Николовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Роберт Николоски, 
адреса ул. „2-ра„ бр. 13, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/26   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0049 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор СЛОБОДАНКА ТРАЈКОВСКА на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето НИКОЛА ДАМЈА-
НОВСКИ, адреса Иван Милутиновиќ 11, 
вработен во Стрежево   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МЕРИ КУШЕВСКА на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето ЉУПЧО АНГЕ-
ЛЕВСКИ, адреса СТИВ НАУМОВ 13, вработен 
во Стрежево   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Љупчо Ангелевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Златко Димов, адреса Иван Милу-
тиновиќ  27/7, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Златко Димов на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Љупчо Ангелевски, 
адреса Свети Наум 13а предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Татјана Василјевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Фиона Шабановска, 
адреса Караорман бр.109 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/27   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0050 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор СЛАВИЦА КОЛЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ИЛИЈА КОНДИНСКИ, 
адреса Мукос бр.174 Битола, вработен во 
Стрежево 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Лазе Златановски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Сунца Трајковска, 
адреса ул. Мукос 178, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/28   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0051 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор РУЖА КОВАЧЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ТАТЈАНА НОВАКО-
ВИЌ, адреса ул. Риечка бр. 7-а Битола, вработен 
во ЈУ Национален парк - Пелистер, Битола 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Дијана Богдановска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ганимет Дехаровска, 
адреса Ул. Мирка Гинова Бр., предложен од 
политичката партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во 
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„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. 09-27/29   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0052 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЕЛИЦА КОШТРЕВА на кого му прес-
танал мандатот во избирачкиот одбор, од след-
ните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Јован Кузмановски, 
адреса ул.Сремска Митровица бр,31 Битола , 
вработен во ЈП Водовод   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ВЕРКА СТОЈАНОВСКА ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 

причини: несоодветно образование се име-
нува/избира лицето ДЕЈАН СРБИНОВСКИ, 
адреса ДИМИТАР ВЛАХОВ 50-В, вработен во 
Управ за хидро. мет. работи-Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Валентина Нечковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Сибела Алимовска, адреса Мукос Бр. 
174, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Васко Најдовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Благоја Петревски, 
адреса Димитар Влахов ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/30   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
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седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0053 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЈАГОДА ЗДРАВКОВА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето АЛЕК-
САНДРА СИМОНЧЕВСКА НЕЧОВСКА, 
адреса ИВАН ЦАНКАР 8-А, вработен во ОУ 
К.Методиј - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Ѓоргиевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Билјана Костадиновска, адреса Сутјеска 
17-а, предложен од политичката партија СДСМ 
 На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Билјана Костадиновска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Сашо Костадиновски, 
адреса Сутјеска 17-а предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Мирко Јанковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Земина Бајрамовска, 
адреса Ул Мукос Бр. 174 б ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/31   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0054 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЕЛИЗАБЕТА ЦВЕТКОВА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето МИМОЗА ХРИСТОВА, 
адреса ул.Кузман Шапкарев бр.3 Битола , 
вработен во ДСЗУ К.Шапкарев Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Мирјана Костадиновска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Павлинка Костадиновска, адреса 
Илинденска 126, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Елица Стаматова на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Неџмедин Тефику, адреса Лубојно Бр. 
35, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Павлинка Костадиновска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
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се именува/избира лицето Петре Корлевски, 
адреса Илинденска 132 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Драги Талевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Горан Момировски, 
адреса ул.Илинденска 148 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/32   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0055 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Мирјана Захариевска-Ралевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Марија Граматковска, 
адреса Никола Георгиевски Никлец 38, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Елена Крстева на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Илче Спасевски, адреса ул.Истра 1, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ТОНИ САВЕСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето ВАЛЕНТИНА 
РИЗОВА адреса Ул.Истра бр.1 Битола, вработен 
во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - 
БИТОЛА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Ирена Цветковска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Дејан Дамчевски, адреса 
Атанас Трпчевски Тасе 19 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Стојан Димоски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Авзи Алимовски, адреса 
Ул. Мукос Бр. 174 б ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/33   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0056 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЈАГОДА МАРУШЕВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето БИЛ-
ЈАНА ДИМОВСКА,адреса 11 -ти МАРТ 10/7, 
вработен во Музичко училиште-Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Љубе Димовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Мирјана Захариева Ралевска, адреса Дебарска 3, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Живко Талевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Гуниар Умеровска, адреса Драгорска 8, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Никола Ѓорѓиевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Живко Талевски, адреса 

Козара 4 ,предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/34   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0057 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВЛАДИМИР ДИМИТРОВСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето БРАНКА ЛАЗА-
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РЕВСКА, адреса Маркс и Енгелс 32-а, вработен 
во Оу Александар Турунџев Кукуречани   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Зоран Алексовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето Гоце 
Тодоровски, адреса Борис Кидрич 41, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Гордана Георгиевска-
Неделковски на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Петар Јовановски, адреса Маркс Енгелс 30 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Катерина Стојковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Адвије Махмуд, адреса Мирче Ацев 23, 
предложен од политичката партија ДУИ  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/35   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0058 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЖАНЕТА ПАВЛОВА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето 
ХРИСТО ЃОРЃИЕВСКИ, адреса УЛ.Борис 
Кидриќ бр 5/1-22, вработен во Оу. Ѓорги 
Сугарев - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Стеванка Велјановска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Владимир Натев, адреса Борис Кидрич 
38а, предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гоце Тодоровски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Алберт Арслани, адреса Боривое 
Радосавлевиќ 33, предложен од политичката 
партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Владимир Натев на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Елизабета Колевска, 
адреса Борис Кидрич 48 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Стефан Димовски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Мери Арсовска, адреса 
Јосиф Христовски 1/15 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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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. 09-27/36   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0059 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
АНЕТА ПЕТРОВСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето РОМЕО ПАЈАКОВ-
СКИ, адреса Ул.Никола тесла 18/2 Битола, 
вработен во Стрежево   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Митре Костадиновски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Јани Натев, адреса Борис Кидрич 38а, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Љупчо Ѓоргиевски на кого 

му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Љупчо Горгиевски, 
адреса Добривое Радосавлевич 22 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Ленка Рашајковска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Арта Јусуф, адреса 
Дебарска 84-а, предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/37   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0060 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор МИРЈАНА ПАЧОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ЗДРАВЕ СТОЈАНОВ-
СКИ, адреса ул. Блаже Рогозинаро бр. 68 
Битола, вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Илија Петровски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Биљана Луќич, адреса 2 Август 27а, предложен 
од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Ламбо Плушковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Ферди Фејзулаи, адреса Цар Самоил 
206, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Биљана Лукиќ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Илија Петровски, адреса 
2 - ри Август, 29 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Мери Арсовска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Мирјана Наумовска, 
адреса Блаже Рогозинаро 82 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/38   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0061 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето РИЧАРД АЛЕКСОВ-
СКИ, адреса КАРПОШ 6/27, вработен во 
Општина Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Лидија Бошевска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Игор Огненов, адреса Нас. Карпош 
12/3/56, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Игор Огненов на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Лидија Бошевска, 
адреса Нас. Карпош 6/2/17 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Николче Митревски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
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следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Емине Мустафоска, 
адреса Цар Самоил 196 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/39   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0062 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Димитар Тодоровски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 

причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Софка Талева, адреса Нас. Карпош 
1/1/12, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Златка Петковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Текие Елмазовска, адреса Солунска 19, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Софка Талева на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Валентина Кожума-
новска, адреса Нас. Карпош 7 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Дончо Николовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ружица Андреевска, 
адреса Карпош 8/3/10, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/40   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0063 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Весна Манојловска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Сашо Илиевски, адреса нас.Кланица 9/2, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Иљо Писановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Стевче Пасковски, адреса Кланица 1/24, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот БЛАГОЈА 
ЈОВАНОВСКИ на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето СВЕТЛАНА ДОМАЗЕТОВСКА, адреса 
Кланица 1/14, вработен во ЈП Комуналец   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Сашо Илиевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Трајан Ризовски, адреса 
16та 3 предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Мери Илиева на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Низам Абдула, адреса 
Лавчанска Корија 20 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/41   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0064 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЕЛИЦА СТОЈКОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ВАНГЕЛ ЃОРЃИЕВ-
СКИ, адреса ул. Д-р Рајс бр. 7 Битола, вработен 
во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ДРАГИ ВЕЛЈАНОВ на кого 
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му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето СПИРЕ ЈОВАНОВ-
СКИ, адреса ул. Бул.1ви Мај бр. 366-а, вработен 
во Музичко училиште-Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Лидија Петковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Нуер Арслани, адреса Боривое Р.Гоце 
33, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ИЛО МИШЕВСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето ИЛЕ ПЕТРОВСКИ 
адреса ул.Бул.1ви Мај бр.338 Битола, вработен 
во ЈП Комуналец   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Ѓорѓи Гацовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Николче Стојановски, 
адреса Карпош 1/2/11 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/42   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0065 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор РИСТО ЈОСИФОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Живко 
Гацовски,адреса ул.Лилјана Чаловска бр.1 
Битола, вработен во Ветеринарен Факултет 
Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ВАСА ПЕТКОВСКА ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Зоран Босеовски, адреса 
Ул.Илчо Стојановски бр.122 Битола, вработен 
во ЈП Комуналец   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Билјана Димитриевска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Дејан Трајковски, 
адреса Панде Илковски,31 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Јасмина Најдовска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Бетим Тоска, адреса Ул. 
25 бр. 12 ,предложен од политичката партија 
ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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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. 09-27/43   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0066 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЛИЛЈАНА ВЕЛЈАНОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Александра Јошевска, 
адреса УЛ.Буковски мост бр.14 Битола, 
вработен во ОУ Коле Канински   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Лиљана Обедниковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Лилјана Ангелевска, адреса Буковски 
Ливади 20, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благојче Пишмановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Урим Сули, адреса Ул. 23-та бр. 19, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Лилјана Ангелевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Маја Стефановска, 
адреса Ѓорги Зековски 31 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Гоце Јошевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Катерина Мерковска, 
адреса Илче Стојановски 72 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/44   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 
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весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0066/1 

 Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0066/1 

 За претседател на избирачкиот одбор број 
0066/1 се избира Наташа Пејчиновска од 
Битола, вработен во Ветеринарен Факултет 
Битола, адреса Крсте Чулаковски 28  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0066/1 се избира Валентина Талевска 
од Битола, вработен во Оу. Гоце Делчев - 
Могила, адреса Ѓорѓи Зековски 1  

За член на избирачкиот одбор број 0066/1 се 
избира Снежана Ристовска од Битола, вработен 
во ОУ Даме Груев Битола, адреса Ул.Крстин 
Чулаковски бр.3 Битола  

За член на избирачкиот одбор број 0066/1 се 
избира Стеванка Стојковска од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса Буковски мост 9 

За член на избирачкиот одбор број 0066/1 се 
именува Марјан Котевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Паца Мирчева 53 

За член на избирачкиот одбор број 0066/1 се 
именува Игор Петковски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 
Крстин Чулаковски Кичо 68 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0066/1 се избира Вангел Стојковски од Битола, 
вработен во ЈП Комуналец, адреса Буковски 
Мост 9-9. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0066/1се избира Бранко Тасевски од Битола, 
вработен во ЈП Комуналец, адреса УЛ.Буковски 
Мост бр.10-а Битола 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0066/1 се именува Снежана Стефановска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Ѓорги Зековски 37  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0066/1 се именува Зани Арслановски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Тошо Даскало 10.  

 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/45   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0067 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Дејан Јанчевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Башким Кокаљари, адреса Цар Самоил 109, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот ВЕРИЦА 
КОТЕВСКА на кого му престанал мандатот во 
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избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Весна Гагаловска, адреса Индустриска 
75. Битола, вработен во ОУ Тодор Ангелевски 
 На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Алексо Асамбелевски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Мендо Кулевски, 
адреса Индустриска,3 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Деанчо Јовановски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Дејанчо Јовановски, 
адреса Индустриска 11, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/46   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 

30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0068 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВИОЛЕТА БУРЛИЈОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Билјана 
Трајковска, адреса Бистра 83, вработен во 
Факултет за биотехнички науки - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
СОЊА ЌИЌЕРКОВСКА , на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Драган Тодорчевски, 
адреса ул. Бистра 12, вработен во ЈП Ниско-
градба - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Слободан Николовски, 
адреса Ул. Боримечка бр. 21-а Битола, вработен 
во Стрежево   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Анета Крстевска на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Марија Кочовска, адреса Бистра 89, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот ВАСА 
ТАЛЕВСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Маргарита Колевска, адреса ул.Бистра 
145 Битола, вработен во ОУ „Кочо Рацин“ 
Ивањевци, Могила   

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Марија Кочовска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Аднан Мустафоски, адреса Девеани 42 б 
,предложен од политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во 
„Службеното 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, 

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. 09-27/47   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0069 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ДИМЧЕ МАЧКОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Пецо 
Аспровски, адреса ул.Едвард Кардељ 2/10 
Битола, вработен во Мин. за финансиии- Скопје 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ТРПЕ СТОЈЧЕВСКИ, на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Љупчо Стојановски, 

адреса с. Буково, вработен во ЈП Нискоградба - 
Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Томислав Србиновски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Бујар Камбери, адреса С. Меџитлија, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор ЌИРО МАГЕРОВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Љупчо Бучуковски адреса 
с. Буково, вработен во ЈП Водовод .  

На местото на заменик членот РОЗИЦА 
ЛИНГУРОВСКА на кого му престанал манда-
тот во избирачкиот одбор, од следните причи-
ни: несоодветно образование, се именува/из-
бира лицето Снежана Трајковска, адреса с.Бу-
ково, вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Томче Пискуловски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Весна Штрклевска, 
адреса Буково ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/48   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0070 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВЛАДИМИР НАУМОВСКИ 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Кате-
рина Кондовска, адреса ул.Маршал Тито бр.40 
Битола, вработен во Оу К.П. Мисирков 
Бистрица   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Богоја Поповски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Љупчо Ивановски, адреса Јорго Османо 26, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Лилјана Мицевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Стевче Павловски, 
адреса Стерјо Ѓоргиев 33б предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Душан Божиновски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Мухамед Ахмедовски, 
адреса Ленинова 54 ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/49   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0071 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Виолета Николовска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Ристо Николовски, адреса Цар Самоил 
55, предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Лидија Споа на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Есат Јусуфи, адреса Охридска 167, предложен 
од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Марија Даскалова на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
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од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Виолета Николовска, 
адреса Цар Самоил 55а предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Мухамед Ахмедовски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Сузана Секуловска, 
адреса Кузман Јосифовски 8 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/50   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0072 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Марина Стефановска–Јовчева на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Марина Стефановска-
Јовчева, адреса Маврово бр 5, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Томислав Неделков на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Крсте Даскалов, адреса 
Маврово 1 предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Илија Николовски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Севин Зенуни, адреса 
Бул. 1-ви Мај 124 ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/51   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 118 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0073 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Лила Јовановска на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Николче Ралевски, адреса Партизанска 22/45, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Марина Крстиќ на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Тулај Нурединова Мустафа, адреса Караорман 
21, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Будимир Граберски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Лила Јовановска, адреса 
Партизанска 32/8 предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/52   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0074 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Сузана Степиќ на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Сузана Цветковска, адреса Партизанска 30/7, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Томислав Христовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Васко Манѕов, адреса ул.Партизанска 
44/12, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Николче Митревски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Зоран Ѓоргиевски, 
адреса Север југ 17/1 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Ѓорги Гачевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
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лицето Бени Селимов, адреса Стив Наумов 115 
,предложен од политичката партија ДУИ  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/53   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0075 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МАРИНА СТЕРЈОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Руменка 

Маркоска,адреса ул.Солунска бр.182 Битола, 
вработен во ДСУ Т. Даскало - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Билјана Палашовска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Владимир Ѓоргиев, адреса Партизанска 
32/2, предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Александар Вељковиќ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Бајрам Клења, адреса Драгорска 8, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Христина Геровска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Наташа Божиновска, 
адреса Питу Гули 49/1 предложен од поли-
тичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Борче Бејковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Наташа Маркушковска, 
адреса ул.Питу Гули 43 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/54   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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. 120 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0076 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Бујар Драла на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Светлана Трајковска, адреса Нико Фундали 
18/48, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Алириза Амзовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Бојан Давков, адреса ул.Маршал Тито 
154/15, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Горан Димовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Бујар Драла, адреса 
предложен од политичката партија ДПА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Елизабета Христовска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Назире Алимовска, 
адреса Ул. Мукос Бр. 174 б ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/55   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0076/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0076/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0076/1 се избира Кети Секуловска од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола, 
адреса Леринска 41/45  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0076/1 се избира Роза Петровска од 
Битола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, 
адреса Нико Фундали 16/8  

За член на избирачкиот одбор број 0076/1 се 
избира Мажана Марија Северин Кузмановска 
од Битола, вработен во Педагошски факултет -
Битола, адреса Нико Фундали 16/28  

За член на избирачкиот одбор број 0076/1 се 
избира Мирјана Милинг од Битола, вработен во 
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Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделието,  адреса Широк сокак 146 

За член на избирачкиот одбор број 0076/1 се 
именува Елена Пинза од Битола, предложен од 
политичката партија СДСМ, адреса ЈНА 4/4 

За член на избирачкиот одбор број 0076/1 се 
именува Мухамед Амзовски од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Леринска 66 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0076/1 се избира Кети Петрова од Битола, 
вработен во Општина Могила, адреса Леринска 
41/48. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0076/1се избира Јасмина Тромбева од Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, адреса 
Леринска 41/20 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0076/1 се именува Роза Петровска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Нико Дундали 16/8  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0076/1 се именува Ило Шутевски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса ул.Нико Фундали 18/42.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/56   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0077 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор КОЧО ЧАКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образованиесе имену-
ва/избира лицето Калиопа Кривашија 
Стилиновиќ, адреса Стив Наумов бр 49, 
вработен во Универзитет „Св. Климент 
Охридски“, Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Левко Петровски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Весна Пејчиновска, адреса Стив Наумов 
55, предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Димитар Неделковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Жарко Нацевски, адреса Христо Ботев 
30, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Весна Пејчиновска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Емил Карапец, адреса 
Христо Ботев 25 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Менде Везенковски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Теута Алимовска, 
адреса Мукос Бр. 174 б ,предложен од 
политичката партија ДУИ   
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/57   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0078 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Лидија Анастасова на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Перијан Расимовска, адреса Стево 
Патако 20, предложен од политичката партија 
ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Методија Илијевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Благојче Спасевски, 
адреса Ленинова 63а предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Перијан Расимовска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Пеце Николовски, 
адреса Христо Ботев 81 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/58   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 година, во 
состав Претседател Зоран Насев и членовите 
Гордана Лозановска Стефановска, Зорка 
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Кукурековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0079 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Тони Буџаковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Јулијана Христовска, адреса Христо 
Ботев 30 а, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Пеце Спировски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Сенат Османовски, 
адреса 7ма Бригада бр 21 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/59   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0080 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Момчило Спировски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Даница Петличкова, адреса Климент 
Охрисаки 15/14, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Валентина Стојановска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Раим Јусуфовски, адреса Стрчин 2, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Даница Петличкова на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Момчило Спировски, 
адреса Т.Димитровски 12 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Јулијана Христовска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Валентина Златевска, 
адреса Климент Охридски 13/17 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/60   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0081 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ПАЦА ЖАТЕВА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Елпида Трпковска, 
адреса Партизанска бр. 6 , вработен во ОУ Коле 
Канински   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Драга Вељова на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Драга Веловска, адреса маршал Тито 113, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гордана Матевска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Јованка Ристевска, адреса ул. Солунска 
бр. 284, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Марија Дуковска на кого му 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Цветанка Вучиниќ, 
адреса Партизанска 2/8 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Кирил Додов на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Зана Амити, адреса Ул. 
Димче Лахчански Бр. 42/2/46 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/61   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0082 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор МЕНДЕ ДИВИТАРОВ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Цветанка Дамјановска, 
адреса Мариово 5, вработен во Библиотека Св. 
Климент Охридски   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ТОМИСЛАВ МИЛЕН-
КОВСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование се именува/избира 
лицето Валентина Шутиновска,адреса Ари 
Ангелковски 15, вработен во Ученички дом 
„Мирка Гинова“, Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
МАРИНА ВАСИЛЕВСКА ,на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Славица Филиповска 
Дамјановска, адреса Зборска 23, вработен во Оу 
Александар Турунџев Кукуречани   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гоце Костовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Тодорка Велјановска, адреса Тушин 13, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благица Стојчевска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Самедин Мустафоски, адреса Девеани 
42 б, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Тодорка Велјановска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Гоце Костовски, 
адреса Тушин 13 предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/62   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0083 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МИРЈАНА ЈОВАНОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Марјана 
Спасевска,адреса М и Т Живкови 108 Битола, 
вработен во Општина Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Вера Гогу на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Јасмина Гулевска, адреса Неолица 16, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Злате Талевски на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Марија Димитриевска, адреса ул. Солунска бр. 231, 



 –  БРОЈ 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 126 

предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Николче Бадишевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Сунаин Нуриевски, 
адреса Цар Самоил Бр. 166/3 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/63   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0084 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЏИМИ БОШКОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Алек-
сандра Јаковска Момировска,адреса Црвена 
Вода 1е, вработен во Музичко училиште-Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Љубен Дамевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Љубен Дамески, адреса Црвена вода 8, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Никола Ивановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Виктор Мусли, адреса Кленовец 28, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Маринчо Костовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Николче Мичајков, 
адреса ул.Црвена вода 10а, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/64   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0085 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МИТАТ ОМЕРОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Соња 
Крстевска,адреса ул.Коле Лачето бр. 6 Битола, 
вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Лилијана Марушевска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Томе Јанчевски, адреса Коле Лачето 13а, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Славе Димитријовски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Славе Димитриовски, 
адреса Јане Сандански 54 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Маријана Марушевска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Земир Демировски, 
адреса Димитар Влахов ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/65   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0086 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Трене Котески на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Златка Ставревска, адреса Буковски Мост 39, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Зоран Апостоловски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Агрон Демироски, адреса Димитар 
Влахов 16, предложен од политичката партија 
ДУИ 
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 На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ЕМИНЕ БАЈРАМОСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Јулијана 
Димитровска адреса Б. Талев 17, вработен во 
Подрачна служба ФЗО - Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Агрон Демироски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Марина Црномарова, 
адреса Мирче Ацев 10 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/66   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0087 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ДОЛА ЦВЕТАНОСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Сузана Стојчевска, 
адреса Караорман 41 , вработен во Оу Елпида 
Караманди   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор АНИЦА ЦРВЕНКОВА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Андреа 
Соколовски,адреса ул.Караорман бр.5-а Битола, 
вработен во Агенција за финансиска поддршка 
на земјоделието   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Љубиша Бакиќ на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Лидија Неделковска, адреса Караорман 20, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Дрита Реџепова на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Наташа Јовеска, адреса Караорман 7, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Соколе Штрковски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Љупчо Божиновски, 
адреса Караорман 29 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Александар Марушевски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Алириза Амзовски, 
адреса Леринска 66 ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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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. 09-27/67   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0088 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор МИМОЗА ПАЧОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Марија Дурлова, адреса 
Мите Богоевски 10-а, вработен во Државен 
архив Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Лидија Неделковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Златко Мартиновски, адреса Љубојно 
34, предложен од политичката партија СДСМ 
  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Никола Никодиновски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Денис Алиовски, адреса Стив Наумов 
178a, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ЛЕТКА ИВАНОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Наташа 
Маурдева адреса ул.Дебарска бр.43 Битола, 
вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА - БИТОЛА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Зорица Боцевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Милан Јолевски, адреса 
Трајче Магловски 8 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Менде Најдовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Благојче Митревски, 
адреса Љубојно 37 ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/68   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0089 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БЛАГИЦА РИСТЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Роберта Ставревска, 
адреса ул.Максим Горки бр.57 Битола. , 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор СУЗАНА МОСКОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето 
Валентина Герасовска Петровска,адреса 
Караорман 117д, вработен во ОУ Трифун 
Пановски - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Борис Питошка на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Николче Ристевски, адреса Превалец 1-а, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Петар Волчевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Николче Марковски, адреса Љубојно 29, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/69   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0089/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0089/1 

 За претседател на избирачкиот одбор број 
0089/1 се избира Нурџан Тефику од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса Љубојно 35  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0089/1 се избира Славица 
Ѓорѓиевска од Битола, вработен во Агенција за 
катастар на недвижности, адреса Трифун 
Пановски 24  

За член на избирачкиот одбор број 0089/1 се 
избира Бонде Московски од Битола, вработен 
во Стрежево, адреса Караорман 103  

За член на избирачкиот одбор број 0089/1 се 
избира Методија Силјановски од Битола, 
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вработен во НУ Центар за култура, адреса 
Љубојно 47 

За член на избирачкиот одбор број 0089/1 се 
именува Зорица Боцевска од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ, адреса 
Дебарска 93 б 

За член на избирачкиот одбор број 0089/1 се 
именува Ениса Демири од Битола, предложен 
од политичката партија ДУИ, адреса Ул. 
Димитар Влахов Бр. 16 б 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0089/1 се избира Сашо Силаноски од Битола, 
вработен во ЈП Комуналец, адреса Ул.Љубојно 
47 -а Битола. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0089/1се избира Владо Јоновски од Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, адреса 
ул.Ѓорче Петров бр.46 Битола 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0089/1 се именува Валентина Димовска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Дебарска 105  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0089/1 се именува Викторија Ристевска од 
Битола, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса Кордун 11.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/70   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0090 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВАНИЦА ГРОЗДЕВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Цвета 
Крстевска - Белокозовска,адреса ул.Караорман 
бр.88-а Битола, вработен во ОУ Климент 
Охридски Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Валентина Димовскa на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Елизабета Богдановска, адреса Дебарска 
53, предложен од политичката партија СДСМ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Ацко Петковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Аце Петковски, адреса 
Дебарска 99 предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Билјана Неделковска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Садије Демири, адреса 
Димитар Влахов Бр. 16 б ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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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. 09-27/71   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0091 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Бенер Синаноски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Лидија Брглева, адреса Илинденска 284, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Оливер Трајковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Бурим Ќерими, адреса Стив Наумов 111, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Јовица Ангеловски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 

од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Елена Гајдаровска, 
адреса Драгорска 78 предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/72   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0092 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЗОРАН НИКЛЕВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
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следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Татјана Трајковска, 
адреса ул.Кирил Пејчиновиќ бр.1 Битола, 
вработен во ОУ Трифун Пановски - Битола   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЖАНЕТА ВОЛЧЕВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Иле 
Димитриевски, адреса ул.Девеани бр. 66 - а 
Битола, вработен во Универзитет за инфор-
матички технологии - Охрид   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Селман Луан на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Љупчо Грашиновски, адреса Фахри Ибраим 3, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Љупчо Грашиновски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Сабрије Мустафоска, 
адреса Цар Самоил 196 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/73   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0093 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВАНГЕЛИЦА СТОЈАНОВСКА на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето Нимет Ибрахим, 
адреса Кирил Пејчиновиќ 16 , вработен во Оу К. 
П. Мисирков Бистрица   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор НИКОЛА СТОЈАНОВСКИ 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Силвана 
Ристевска,адреса Караџова 30, вработен во ОУ 
Стув Наумов Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
СЕЛМАН МЕРСИМИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Сузана Вејановска- 
Лозановска, адреса ул.Арон Ароести бр.45 
Битола, вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Ѓоко Пејчиновски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Седат Алиевски, адреса Козјак 15, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор ПЕНКА ЈАНЧЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Роман Идиќ адреса 
Карџова 34-а, вработен во Мин.за труд и соц. 
политика-Битола   

На местото на заменик членот АЗИРЕ ИСА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
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одбор, од следните причини: несоодветно 
образование, се именува/избира лицето Благој 
Бошевски, адреса Караџова 71, вработен во 
Библиотека Св. Климент Охридски   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Горан Степановски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Миле Кокиновски, 
адреса Мордо Н. Лазо 8 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Седат Алиевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Љубица Константинова, 
адреса ул. Јорго Костовски бр.2, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/74   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 

30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0093/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0093/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0093/1 се избира Татјана Црнец од Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, адреса 
Охридска 39  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0093/1 се избира Душко Костовски 
од Битола, вработен во ОУ К.Методиј - Битола, 
адреса Охридска 43  

За член на избирачкиот одбор број 0093/1 се 
избира Љупчо Несторовски од Битола, вработен 
во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, адреса 
Кирил Пејчиновиќ 12  

За член на избирачкиот одбор број 0093/1 се 
избира Ибраим Фејзуловски од Битола, 
вработен во ЈП Водовод, адреса Дебарска 94 

За член на избирачкиот одбор број 0093/1 се 
именува Горан Степановски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Мордо Н Лазо 4 

За член на избирачкиот одбор број 0093/1 се 
именува Џевдет Џеловски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса ул. Козјак бр.92а 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0093/1 се избира Вангел Велески од Битола, 
вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани, адреса Дебарска 99-в. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0093/1се избира Сашо Јосифовски од Битола, 
вработен во ЈП Водовод, адреса Маврово 8 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0093/1 се именува Сашо Кочовски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Никола Г Никлец 46  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0093/1 се именува Сулеман Демири од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Ул. Димитар Влахов Бр. 16 б.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во 
„Службеното 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, 

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. 09-27/75   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0094 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор АНЃЕЛИНА РИСТЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Снежана Јошевска, 
адреса ул. Никола В.Никлец бр 6 Битола, 
вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гоце Трајковски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 

Илче Кокиновски, адреса Мордо Н.Лазо 8 б, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Билјана Поповска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Николче Велевски, 
адреса Атанас Т Тасе 15 а предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Николче Цветковски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Јовица Секуловски, 
адреса ул. Никола Ѓ. Никлец бр. 3 ,предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/76   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден година, во состав 
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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 0094/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0094/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0094/1 се избира Пеце Печипајковски од 
Битола, вработен во Агенција за финансиска 
поддршка на земјоделието, адреса М Н Лазо 4д  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0094/1 се избира Марица Тодоровска 
од Битола, вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ 
ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА, адреса Н Г 
Никлец 4  

За член на избирачкиот одбор број 0094/1 се 
избира Жаклина Петровска од Битола, вработен 
во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола, адреса М Н 
Лазо 3  

За член на избирачкиот одбор број 0094/1 се 
избира Љубица Печипајковска од Битола, 
вработен во Општина Битола, адреса М Н 
Лазо 4-2 

За член на избирачкиот одбор број 0094/1 се 
именува Ангелко Јанчевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Мордо Н Лазо 12 а 

За член на избирачкиот одбор број 0094/1 се 
именува Тони Стојановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса ул. Козјак 120б 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0094/1 се избира Верка Степановска од Битола, 
вработен во ОУ Тодор Ангелевски, адреса М Н 
Лазо 4. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0094/1се избира Гиго Пелтовски од Битола, 
вработен во ЈП Водовод, адреса Јорго 
Костовски 47 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0094/1 се именува Лилјана Спировска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Никола Ѓ Никлец 20  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0094/1 се именува Луан Селман од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Девеани.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/77   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0095 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ДИЛИКО ТАИРИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето Аспасија Стојчевска, 
адреса Булевар 1 Мај 64, вработен во Оу Славко 
Лумбарко с. Новаци   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Маре Колева на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Едвард Ивановски, адреса Охридска 113, 
предложен од политичката партија СДСМ   
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На местото на членот на избирачкиот одбор 
Влаимир Трифуновски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Наим Јусуфи, адреса Охридска 167, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот ЕЛЕНА 
ДИЈЧИНОВСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование, се 
именува/избира лицето Оливера Гемту, адреса 
Бул.1ви Мај 64 Битола, вработен во ООМУ 
Ордан Михалјовски - Оцка - Прилеп   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Наим Јусуфи на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Илија Костадиновски, 
адреса Ул.Охридска 155а ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/77   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0096 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор КИРЕ МАРКОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Весна 
Димовска,адреса Стив Наумов бр 200, вработен 
во ОУ Коле Канински   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благој Нолев на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Жаклина Наумовска, адреса Цар Самоил 186, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Јетон Јусуфи на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Ана Макриоска, адреса Ул. Шар Планина 25, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Владимир Тасевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Александар Трпковски, 
адреса Кленовец 34 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Ана Макриовска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Омер Мустафоски, 
адреса Цар Самоил 196 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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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. 09-27/78   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0097 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Методија Талевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Маре Колева, адреса Цар Самоил 166, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Илија Костадиновски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Јетон Јусуфи, адреса Охридска 167, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Бедри Селими на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 

следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Фарук Села, адреса 
предложен од политичката партија ДПА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Бурим Ќерими на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Љупчо Јовановски, 
адреса Ул. Цар Самоил 192 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/80   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0098 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор МЕНДЕ ДОНЕВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Пеце Стојковски, адреса 
ул.Кленовец бр.125 Битола, вработен во 
ФАМИС-Битола   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВИОЛЕТА МИЦКОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Линдита 
Амзовска,адреса Кленовед бр. 13, вработен во 
Оу К. П. Мисирков Бистрица   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Трајчевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Васко Трајковски, адреса Кленовец 39, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Ројбен Елмазовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Сузана Зацеска, адреса Ул. Кленовец 77 
а, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Васко Трајковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ирена Михајлова, 
адреса Кленовец 31 б предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Васко Јовановски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ветон Изеири, адреса 
Судска Бр.13 ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/81   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0099 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЛЕНЧЕ БОНЧАНОВСКА ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Елизабета Стојановска, 
адреса С. Г.Џоџа 1/68, вработен во ДСУ 
Т.Даскало - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Емилија Кочовска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Ројбен Елмазовски, адреса Кленовац 19, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Николина Лошковска на 
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кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Драги Цилевски, 
адреса Лалевски Јован Леку 19 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Пеце Неделков на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Кире Китанов, адреса 
Стерјовски Ѓ. Џоџа 2/7 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/82   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0100 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
СТЕВАН МИТРИЌЕСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Билјана Поповска, 
адреса 13 јули бр.26, вработен во ОУ Тодор 
Ангелевски   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николина Трајковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Билјана Екимовска, адреса Васко 
Карангелевски 25/24, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Бисера Петровска-
Аргиновска на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Златко Којчевски, адреса 13ти јули 36 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Горан Ангеловски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Џемиле Османовска 
Расимоска, адреса Караорман 10 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/83   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0101 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Ардита Умер на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Живко Јосифовски, адреса Јоргов Камен 11, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Илче Петровски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Лирим Османовски, адреса Охридска 167, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор АЛБИОНА РУСТЕМИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Маја 
Тодоровска адреса ул.Јоаким Крчовски бр.22 
Битола, вработен во Стрежево   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Бардул Демири на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Бардул Демина, адреса 
предложен од политичката партија ДПА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Афродита Алиевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Игор Магловски, адреса 

Јоргов Камен 3/6 ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/84   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0102 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор СТОЈНА НАЛОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Дијана 
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Ивановска,адреса ЈНА 15-45, вработен во ДСУ 
К.П Мисирков - Д. Хисар   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Ѓорги Кожуваровски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Иванчо Урдаровски, адреса ЈНА 3/2/12, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Лирим Османовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Анѓелка Диневска, адреса Младински 
бригади 9/2, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Иванчо Урдаровски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Розита Тасевска, адреса ЈНА 7/2/23 
предложен од политичката партија СДСМ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Благој Вељановски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Афродита Алиевска, 
адреса Јоаким Крчовски 13 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/85   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0102/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0102/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0102/1 се избира Раде Трајковски од Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица, 
адреса ЈНА 19/1  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0102/1 се избира Мимоза Ставревска 
од Битола, вработен во Завод за рехабилитација 
- Битола, адреса Младински бригади 1  

За член на избирачкиот одбор број 0102/1 се 
избира Мери Цицковска од Битола, вработен во 
ДСУ Т.Даскало - Битола, адреса ЈНА 8  

За член на избирачкиот одбор број 0102/1 се 
избира Елизабета Трајковска од Битола, 
вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА - БИТОЛА, адреса  

За член на избирачкиот одбор број 0102/1 се 
именува Славко Ристевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Смилевски конгрес 1/1/25 

За член на избирачкиот одбор број 0102/1 се 
именува Мирита Синановска од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Таку Димитровски 25 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0102/1 се избира Љупчо Петровски од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ЈНА 22. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0102/1се избира Лидија Прчевска од Битола, 
вработен во Педагошски факултет -Битола, 
адреса ул.Младински Бригади 7/9 Битола 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0102/1 се именува Михајло Ставревски од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса ЈНА 9/18  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0102/1 се именува Мери Марковска од Битола, 
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предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса ЈНА 27/19.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/86   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0103 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ОЛИВЕРА ВАСИЛЕВА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Зора Русомарова, адреса 

Довлеџик 26 , вработен во ДСУ Т.Даскало - 
Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ЉУПЧО СТОЈАНОВСКИ 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Елена 
Јошевска адреса Довлеџик бр 42, вработен во 
Факултет за биотехнички науки - Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Пеце Стојановски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ице Спировски, адреса 
Довлеџик 18 предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Мирита Синановска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Африм Бајрами, адреса 
Охридска 101 ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/87   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 144 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0104 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МИРА ЛОШОНЦ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето Христина Ристевска, 
адреса Васко Каранѓелевски 64/4/10, вработен 
во ДСУ Т.Даскало - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Томче Јоцевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Беркер Расимоски, адреса Караорман 10, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Николина Бачевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Владимир Цветановски, 
адреса Васко Карангелевски 85/3/4 предложен 
од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Михајло Вангелов на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Наташа Јоцевска, адреса 
Васко Карангелевски 64/2/3/43 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/88   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 година, во 
состав Претседател Зоран Насев и членовите 
Гордана Лозановска Стефановска, Зорка Куку-
рековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0105 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Стево Марков на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Сафет Асани, адреса В. Карангелевски 1/2/27, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Борис Размовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Горан Димовски, адреса Васко Карангелевски 
Ремо 5-1/12, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Сафет Асани на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Стево Марков, адреса В. 



ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  – 

 

СТР. 145 

Карангелевски 2/1/4 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Елена Илиевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Валбона Османовска, 
адреса Охридска 257 ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/89   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0106 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Валентина Стојкоска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Даниел Топаловски, адреса В. 
Карангелевски р2/2/26, предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Јове Темелковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Садет Нуредини Лумановска, адреса 
Кузман Ј. 34, предложен од политичката партија 
ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Лилјана Велкоска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ана Домазетовска, 
адреса Партизанска 32/5 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Марина Милошевска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Роберт Ангелевски, 
адреса Игњат Атанасовски 49/3 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/90   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0106/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0106/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0106/1 се избира Валентина Стојковска од 
Битола, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - 
Битола, адреса Васко Каранѓелевски 6  

За заменик претседател на избирачкиот од-
бор број 0106/1 се избира Валентина Ристевска 
од Битола, вработен во ДСУ Т.Даскало - 
Битола, адреса Игнат Атанасовски 17 

За член на избирачкиот одбор број 0106/1 се 
избира Вера Огненовска од Битола, вработен во 
ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола, адреса Игнат 
Атанасовски 35  

За член на избирачкиот одбор број 0106/1 се 
избира Лилјана Симоновска од Битола, 
вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола, адреса 
Ген. Васки Каранѓелевски 4 

За член на избирачкиот одбор број 0106/1 се 
именува Ружица Домазетовска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса В. Карангелевски р7/3/31 

За член на избирачкиот одбор број 0106/1 се 
именува Јове Темелковски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Игњат Атанасовски 39/18 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0106/1 се избира Љупчо Огненовски од Битола, 
вработен во Оу Елпида Караманди, адреса 
Игнат Атанасовски 35. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0106/1се избира Васко Наумовски од Битола, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола, адреса 
Ген.Васко Карангелевски 2/3/43 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0106/1 се именува Мартина Капинковска од 

Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Васко Карангелевски Ремо 6/1/9  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0106/1 се именува Виктор Медини од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Девејани 94-а.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/91   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0107 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Соња Борисовска на кого му престанал 
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мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Наум Ковачевски, адреса Пецо 
Божиновски 70а, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Томе Јовановски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Севиме Абдију, адреса Пецо Божиновски 7, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Војдин Поповски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Коче Илиевски, адреса 
Солунска 34 предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Севиме Абдију на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Елена Ѓоргиевска, 
адреса А.К. Паша 1 ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/92   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0108 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЉУПЧО СТОЈЧЕВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Ѓултен 
Малик,адреса Солунска бр.88, вработен во ОУ 
Б. Миладиновци -Могила с. Добрушево   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Борче Боризовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Владо Димитровски, адреса Солунска 
100, предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Ајсер Мемедова на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Весна Нуневска, адреса П.Божиновски 70г, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ЏЕВДЕТ ВЕЛИЈОСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Петар 
Ѓорѓиевски адреса ул.Солунска бр.117 Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Владо Димитровски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Борче Боризовски, 
адреса Солунска 12 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Младен Чешелковски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
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одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Ајсер Мемедова, 
адреса Солунска 76 ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/93   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0109 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МЕВЛАНА МЕХМЕД 
МЕТЛЈИКУ на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование се именува/избира 
лицето Владимир Мирчевски,адреса ул.Ѓорѓи 
Наумов бр.51 Битола, вработен во Мин. за 
финансиии- Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Пеце Митевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Соња Боризовска, адреса Лавчанска корија 14а, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Димитар Таповски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Ерзинџан Бајрамовска, адреса Тошо 
Даскало 85, предложен од политичката партија 
ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Алмедина Кораќ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ѓорги Тасевски, адреса 
Дојран 18 ,предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/94   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0110 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Мајлинда Мустафовска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Благојче Наумовски, адреса Тошо 
даскалао 13а, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Адвије Махмуди на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: пред-
ложен во 2013 се именува/избира лицето Илија 
Урошевски, адреса П.Божиновски 63, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор МУАРЕМ ЈУСУФОСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: пензија се 
именува/избира лицето Павле Кондински 
адреса Ул.Тошо Даскалот 63 Битола, вработен 
во Стрежево   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Александар Петковски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Пеце Митевски, 
адреса Тошо Даскало 6 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Александра Божиновска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Алмедина Кораќ, адреса 
31-ва 8 ,предложен од политичката партија ДУИ  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/95   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0111 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор КРСТЕ КОЧОВ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Анета Николовска, 
адреса ул. 21ва Бр.23 Битола, вработен во ОУ 
„Кочо Рацин“ Ивањевци, Могила   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
БАЈРАМ ДИША, на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование се именува/избира 
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лицето Гоце Симовски, адреса ул.21 бр 52-а 
Битола, вработен во Оу Елпида Караманди   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Џеват Усеиновски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Јагода Видановска, адреса 12та 13а, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Борис Сидоровски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Елона Кокалјари, адреса Ѓорѓи Наумов 
бр.16, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Македонка Стојановска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Џеват Усеиновски, 
адреса предложен од политичката партија ДПА 
 На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Елона Кокалјари на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Николче Митревски, 
адреса ул.21-ва бр 57 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/96   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0112 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Драган Марковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Златко Митревски, адреса 28ма 26, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Мајлинда Зулали на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Николина Аврамовска, адреса ул.28-ма 
бр.24, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Никола Кочоски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Вергим Сули, адреса 
предложен од политичката партија ДПА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Лорета Цуцулеска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Зулали Мајлинда, 
адреса Мирка Гинова ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 
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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. 09-27/97   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0113 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Виолета Митревска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Вадедин Јусуфовски, адреса Ул.Стрчин 
Бр.2, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Борче Дуковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Николче Дуков, адреса Партизанска 
122/103 предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Филип Толевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Билјана Богдановска, 
адреса ул.Партизанска 96/1-2 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/98   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0114 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Вељо Стаменковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Томе Димовски, адреса ул.Михајло 
Андоновски 4/41, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 
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На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Валентина Чалдарова на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Арбана Алиовска, 
адреса Стив Наумов 178а ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/99   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0115 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВИОЛЕТА ПЕТРОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: поднесена документацијасе 
именува/избира лицето ДОЉА СЕКУЛОВСКА, 
адреса ул.Сотир Брбевски бр.21 , вработен во 
Оу Славко Лумбарко с. Новаци   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Јасмина Каровска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Мерлинда Јусуфи, адреса Титово Ужице 
18, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Марија Атанасовска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Михајло Бошевски, 
адреса Партизанска 31/18 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Емилија Јошевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Стевче Алексовски, 
адреса ул. 12 кладенци бр.36 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/100   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0116 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Тони Крбалевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Арбен Јусуфи, адреса 
Довлеџик 70 ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/101   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0117 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Зоран Димовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Гоце Чакаровски, адреса Милтон Манаки 32, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Билјана Ивановска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Нурај Мустафаи, адреса Стив Наумов 
202, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Зоран Николовски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Добре Мијајлевски, 
адреса Лавчански пат бб предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Гордана Шикловска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Мирјана Крбалеска, 
адреса ул.Лавчански пат бр. 23 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 
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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. 09-27/102   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0118 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Анита Трајчевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Весна Митревска, 
адреса Стрчин 48 а предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/103   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0119 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Елена Спасеновска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Зоран Тренковски, адреса Р. Делчева 
46/14, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Владо Талевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Арта Исовска, адреса Анески Пановски 29-1-3, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ТРАЈКО ГАГОСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето Марија Котевска 
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адреса Ул.Ружа Делчева бр.Битола, вработен во 
ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Александар Стефановски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Владе Николовски, 
адреса Ружа Делчева 9/12 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/104   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0119/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0119/1 

 За претседател на избирачкиот одбор број 
0119/1 се избира Кристина Радин од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса А.Пановски 33/4  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0119/1 се избира Марија Малгомаг 
Мачковска од Битола, вработен во Библиотека 
Св. Климент Охридски, адреса А.Пановски 46  

За член на избирачкиот одбор број 0119/1 се 
избира Митра Стојчевска од Битола, вработен 
во ЈП Комуналец, адреса Ружа Делчева 9/15  

За член на избирачкиот одбор број 0119/1 се 
избира Соња Нојкова од Битола, вработен во 
Народен Театар Битола, адреса Ружа делчева 9/5 

За член на избирачкиот одбор број 0119/1 се 
именува Елена Петровска од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ, адреса Анести 
Пановски 14/12 

За член на избирачкиот одбор број 0119/1 се 
именува Александар Стефановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Ружа Делчева 38/2 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0119/1 се избира Лилјана Тирицовска од 
Битола, вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани, адреса А.Пановски 40. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0119/1се избира Нефта Савеска од Битола, 
вработен во ОУ Климент Охридски Битола, 
адреса Ружа Делчева 46/16 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0119/1 се именува Драги Наумовски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Анести Пановски 15  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0119/1 се именува Бедула Рочи од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Ѓорѓи Наумов.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 
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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. 09-27/105   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0120 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Кире Доневски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Бесник Сули, адреса Ул. 25-та бр. 40, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Емилија Костурски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Емилија Костурска, 
адреса Партизанска 47/27 предложен од 
политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/106   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0120/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0120/1 

 За претседател на избирачкиот одбор број 
0120/1 се избира РАТКА НЕШКОВСКА од 
Битола, вработен во Технички факултет-Битола, 
адреса ул.Димче Лахчански бр.19/3 Битола  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0120/1 се избира БИЛЈАНА 
ПЕТРОВСКА од Битола, вработен во Вете-
ринарен Факултет Битола, адреса ул. Парти-
занска бр. 69 Битола  

За член на избирачкиот одбор број 0120/1 се 
избира ЗОРАН ТАСЕВ од Битола, вработен во 
ЈП За одржување и заштита на магистрални 
патишта - Битола, адреса ул.Партизанска 
бр.79/11 Битола  
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За член на избирачкиот одбор број 0120/1 се 
избира НАДЕЖДА ТРПКОВСКА од Битола, 
вработен во ОУ „Кочо Рацин“ Ивањевци, 
Могила, адреса ул.Партизанска бр.79. Битола 

За член на избирачкиот одбор број 0120/1 се 
именува Владимир Костурски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Партизанска 47/27 

За член на избирачкиот одбор број 0120/1 се 
именува Николче Стојановски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Партизанска 75/36 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0120/1 се избира ЉУБЕ ЦВЕТАНОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП Комуналец, адреса ул. 
Партизанска бр,49/3 Битола. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0120/1се избира ЕЛИЗАБЕТА СТЕФАНОВСКА 
од Битола, вработен во ЈУ ДОМ ЗА ДОЕН-
ЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА, адреса 
ул.Партизанска бр.79/22 Битола 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0120/1 се именува Стефан Стојановски од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Д.Лахчански 39/12  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0120/1 се именува Едита Бајрамоска од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Јоче Мурџевски 54.  

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 

Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/107   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0121 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЖИВКА КОРЛЕВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето 
ОЛИВЕРА КАРЕВСКА, адреса Ул. 
Партизанска бр.97/1/1 Битола, вработен во ОУ 
Тодор Ангелевски   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благојче Котевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Хулиа Рочи, адреса Лавчанска Корија 
60, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Маријан Стефановски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Јованчо Шоповски, 
адреса Тодор Паница 28/12, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/108   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0121/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0121/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0121/1 се избира ХРИСТИЈАН ПЕТКОВИЌ од 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола, 
адреса ул.Партизанска бр.93/21 Битола  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0121/1 се избира СВЕТЛАНА 
СПИРОВСКА од Битола, вработен во Оу К. П. 
Мисирков Бистрица, адреса ул. Партизанскабр. 
97/4 Битола  

За член на избирачкиот одбор број 0121/1 се 
избира БИЛЈАНА СОКОЛОВСКА од Битола, 
вработен во Педагошски факултет -Битола, 
адреса ул.Тодор Паница 26/13 Битола  

За член на избирачкиот одбор број 0121/1 се 
избира Николина Тренчевска од Битола, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, 
адреса ул. Партизанска бр 99/3 Битола 

За член на избирачкиот одбор број 0121/1 се 
именува Катерина Каревска од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Д.Лахчански 30/2/29 

За член на избирачкиот одбор број 0121/1 се 
именува Диме Димитровски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Партизанска 83/3 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0121/1 се избира ЗОРАН ХРИСТОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП Водовод, адреса ул. 
Партизанска бр. 83/19 Битола. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0121/1се избира ИВОНА ШУШАК од Битола, 
вработен во Правен факултет, Кичево, адреса 
ул. Партизанска бр.81/5 Битола 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0121/1 се именува Катерина Крстевска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Тодар Паница 30/2/2  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0121/1 се именува Азра Рочи од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
Лавчанска Корија 60.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/109   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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 
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весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0122 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Александар Бучковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Маре Ивановска, адреса Д.Лахчански 
40/14, предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Кире Кленковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Љутфи Ахмети, адреса Ленинова 54, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Маре Ивановска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Димче Ѓоргиевски, 
адреса Д. Лахчански 47/10 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Златко Најчески на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Драган Димкоски, 
адреса Димче Лахчански 55/27 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/110   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0122/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0122/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0122/1 се избира СВЕТЛАНА ПОПОВСКА од 
Битола, вработен во Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип, адреса ул. Димче Лахчански бр.100 
Битола  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0122/1 се избира БИЛЈАНА НЕДЕЛ-
КОВСКА од Битола, вработен во Општина 
Битола, адреса ул.Димче Лахчански бр. 70  

За член на избирачкиот одбор број 0122/1 се 
избира СТЕФАНИЈА ПОПОВСКА од Битола, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола, 
адреса ул. Димче Лахчански бр.62/5  

За член на избирачкиот одбор број 0122/1 се 
избира КОСТАДИН ПЕТРОВСКИ од Битола, 
вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани, адреса ул. Димче Лахчански бр. 
72 Битола 

За член на избирачкиот одбор број 0122/1 се 
именува Пецо Бучковски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ, адреса Д. Лах-
чански 38/42 
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За член на избирачкиот одбор број 0122/1 се 
именува Ѓорги Ѓоргиевски од Битола, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
адреса Димче Лахчански 55/42 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0122/1 се избира БОРЧЕ РИСТЕВСКИ од Би-
тола, вработен во ЈП Нискоградба - Битола, 
адреса ул.Димче Лахчански бр.53/14 Битола. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0122/1се избира МАРИЈАН ТАСЕВСКИ од 
Битола, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - 
Битола, адреса ул.Димче Лахчански бр.55/25 
Битола 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0122/1 се именува Снежана Трајковска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Д. Лахчански 70/16  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0122/1 се именува Атиџе Исламоска од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
С. Доленци.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/111   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0123 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЉУБЕ ТРЕНЧЕВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ВАЛЕНТИНА МАНЕВ-
СКА, адреса ул,Довлеџик бр,81/б Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
СНЕЖАНА РИСТЕВСКА ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: поднесена документација се 
именува/избира лицето Марина Атанасовска, 
адреса ул. Алексо Наневски бр.21 Битола, 
вработен во ОУ Коле Канински   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Радица Китановска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Весна Спироковска, адреса Пелистер 31, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Анета Јаневска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Мишко Гелевски, 
адреса Сисак 44 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Славица Давидевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Саше Ристевски, адреса 
Ужичка репуб.22 ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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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. 09-27/112   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0123/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0123/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0123/1 се избира КАРОЛИНА НЕДЕЛКОВСКА 
од Битола, вработен во ОУ Коле Канински, 
адреса ул.Скоевска бр.20 Битола  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0123/1 се избира БИЛЈАНА 
ТАЛЕВСКА од Битола, вработен во ОУ Тодор 
Ангелевски, адреса ул.Пелистер бр 6 Битола  

За член на избирачкиот одбор број 0123/1 се 
избира ЛЕНА ПЕТКОВСКА од Битола, 
вработен во Висока Медицинска школа - 
Битола, адреса ул.Пелистер бр. 53 Битола  

За член на избирачкиот одбор број 0123/1 се 
избира ПАВЛИНА ТАНОВСКА од Битола, 

вработен во Стрежево,  адреса ул. Алексо На-
невски бр. 37 Битола 

За член на избирачкиот одбор број 0123/1 се 
именува Мирче Неделковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Кочо Чолаковски 38 

За член на избирачкиот одбор број 0123/1 се 
именува Еленица Кукеска од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Ужичка репубублика 63 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0123/1 се избира АНАСТАСИЈА ТАНЕВСКА 
од Битола, вработен во ОУ Трифун Пановски - 
Битола, адреса ул.Ужичка Република бр 41 
Битола. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0123/1се избира ГОЦЕ ПАВЛОВСКИ од Би-
тола, вработен во Стрежево, адреса ул. Ужичка 
Република бр.28 Битола 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0123/1 се именува Радица Китановска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Бошко Буха 28  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0123/1 се именува Алберт Ибраимовски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ДУИ, адреса Ѓорѓи Наумов 39.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/113   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0124 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ДРАГИЦА ЧАЛОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Весна 
Милевска,адреса ул.22април бр.57 Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Александар Ноневски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Лејла Усеиновска, адреса Охридска, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Ѓулшен Саитовска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ѓулшен Саитоска, 
адреса предложен од политичката партија ДПА 
 На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Љубомир Тошески на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Љупка Здравевска, 
адреса Бошко буха 70 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/114   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 0124/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0124/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0124/1 се избира СТОЈАН ТОДОРОВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП Комуналец, адреса 
ул.Кочо Чолаков бр. 4 Битола  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0124/1 се избира БИЛЈАНА 
СПАСЕВА КАРАНФИЛОВА од Битола, 
вработен во Подрачна служба ФЗО - Битола, 
адреса ул.Бошко Буха бр.68 Битола  

За член на избирачкиот одбор број 0124/1 се 
избира Елена Христовска од Битола, вработен 
во Мин. за транспорт-Битола, адреса ул.Круме 
Кепески бр.42 Битола.  

За член на избирачкиот одбор број 0124/1 се 
избира ТИНА ПЕЈКОВСКА од Битола, 
вработен во Ветеринарен Факултет Битола, 
адреса ул.Јонче Мурџевски бр.21 Битола 
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За член на избирачкиот одбор број 0124/1 се 
именува Душан Иловски од Битола, предложен 
од политичката партија СДСМ, адреса Кочо 
Чолаков 54 

За член на избирачкиот одбор број 0124/1 се 
именува Александар Ноневски од Битола, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса Јадранска 7\10 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0124/1 се избира ТОНИ СТОЈЧЕВСКИ од 
Битола, вработен во ЈП Комуналец, адреса ул. 
Рудо бр,21 Битола. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0124/1се избира ВЛАТКО СТОЈКОВСКИ од 
Битола, вработен во ОУ „Браќа Миладиновци“ 
с. Жван, Демир Хисар, адреса ул.Јадранска 
13/11 Битола 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0124/1 се именува Дијана Станковска од 
Битола, предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса Бошко Буха 30  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0124/1 се именува Урим Аземи од Битола, 
предложен од политичката партија ДУИ, адреса 
С. Меџитлија.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/115   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0125 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ОЛИВЕРА ХРИСТОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето 
СУЗАНА ДИШКОВСКА,адреса ул.Бранислав 
Радосавлевиќ - Гоце бр.11 Битола, вработен во 
ОУ Климент Охридски Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Пеце Матевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Миле Велјановски, адреса Пожаревачка 34, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Менче Ноневиќ на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Јетон Мусаи, адреса Пожаревачка 59, пред-
ложен од политичката партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/116   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 0125/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0125/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0125/1 се избира Кирил Ноневиќ од Битола, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола, адреса ул. 
Сисак бр 48 Битола  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0125/1 се избира Џенет Тасковска од 
Битола, вработен во Завод за рехабилитација - 
Битола, адреса ул.Сисак бр 36 Битола  

За член на избирачкиот одбор број 0125/1 се 
избира Адријана Хаџиевска од Битола, вработен 
во ЈП Комуналец, адреса Б.Р.Гоце бр 8  

За член на избирачкиот одбор број 0125/1 се 
избира Горан Трајковски од Битола, вработен во 
Музичко училиште-Битола, адреса .Р.Гоце бр.5 

За член на избирачкиот одбор број 0125/1 се 
именува Горан Наумовски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса Дарвинова 12 

За член на избирачкиот одбор број 0125/1 се 
именува Зоран Поповски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 
Сисак 52 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0125/1 се избира Кети Неделковска од Битола, 

вработен во ОУ Даме Груев Битола, адреса 
В.Бакариќ 40. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0125/1се избира Љупчо Цуцковски од Битола, 
вработен во Стрежево, адреса ул.Епинал бр.55 
Битола 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0125/1 се именува Горан Танчевски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса 22 Април 62 б  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0125/1 се именува Тоска Миневер Миневер од 
Битола, предложен од политичката партија 
ДУИ, адреса 25-та бр. 12.  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/117   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
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Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0126 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ИЛИНКА ПЕТКОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето САШО КУЗЕВСКИ, 
адреса ул.Пожаревачка бр.72 Битола, вработен 
во Музичко училиште-Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Ивановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Ангела Петковска, адреса Лавци, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благојче Стојановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Раман Мемедовски, адреса С. Меџит-
лија, предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Александар Мајриковски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Весна Величковска, 
адреса Лавци предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Стевче Митевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Благојче Стојановски, 
адреса Лавци, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/118   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0127 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ДАФИНКА ТРПАНОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ВАЛЕН-
ТИНА АНГЕЛОВСКА, адреса ул. Пожаревачка 
бр. 48 Битола, вработен во ОУ Б. Миладиновци 
-Могила с. Добрушево   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Антонио Чавковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Џими Петровски, адреса Брусник, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот ТАЊА 
СКЕРЛЕВСКА на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Михаил Атанасовски, адреса с.Брусник, 
вработен во ЈП Нискоградба - Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Ѓорѓи Јосифофски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
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именува/избира лицето Васко Скерлевски, 
адреса Брусник ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/119   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0128 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Никола Марчевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Никола Размовски, адреса Буково, 

предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Пеце Попчевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Ќерим Баловски, адреса С. Острец 
,предложен од политичката партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/120   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0129 
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На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВЛАДЕ МАРКОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Маја Јанакиевска, 
адреса ул. Партизанска бр.45/13 Битола, 
вработен во Оу Елпида Караманди   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Иво Колевски на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Игор Кузмановски, адреса дихово, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Маријан Каранфиловски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Васа Ризовска, адреса 
С.Дихово предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Билјана Неделковска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Дејан Тасевски, адреса 
дихово ,предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/121   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0130 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Нико Тонов на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Јасмина Ѓоргиевска, адреса Нижеполе, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ВЕРА МУШОВСКА на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето ЈОРГО МУСОВСКИ 
адреса Нижеполе, вработен во Стрежево   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Сафет Алили на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Бујар Алили, адреса 
предложен од политичката партија ДПА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Јасмина Георгиевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Нико Тонов, адреса 
Нижеполе ,предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 / 
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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. 09-27/122   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0131 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ИЉО СТЕРЈОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Анета Груевска, адреса 
ул.Партизанска бр. 45/5 Битола , вработен во Оу 
К. П. Мисирков Бистрица   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ПАВЛИНА ЈОШЕВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ЕМА 
ЌУКА, адреса, вработен во ОСМУ Др. Јован 
Калаузи-Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
РИСТО АПОСТОЛОВ, на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 

именува/избира лицето Петре Пановски, адреса 
Трново, вработен во ЈП Нискоградба - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Сефедини Неџип на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Неџип Сефедини, адреса С. Трново, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Сашо Павловски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Соња Аргиновска, 
адреса Трново/Магарево ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/123   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
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Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0132 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВИОЛЕТА НОВАЧЕВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ВИТО 
СТОЈАНОВСКИ,адреса с.Братиндол, вработен 
во Технички факултет-Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Арта Исовска на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Лазо Мојсовски, адреса Братиндол, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Даниел Мојсов на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Халис Муратовски, 
адреса С. Доленци ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/124   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0133 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВАСКО ВЕЛЈАНОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Татјана Ерековчанска - 
Марковска, адреса ул.Ружа Делчева бр.1/14 
Битола , вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
БЛАГОЈА АМБУКОВСКИ, на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Петре Пачовски, адреса 
с. Крклино, вработен во ЈП Комуналец   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Душан Кочишки на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Христијан Станковски, адреса С.Крклино, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Маријан Нечовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Кристијан Бејковски, адреса Крклино, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Благојче Марковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Васко Китановски, 
адреса С. Крклино предложен од политичката 
партија СДСМ   
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 На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Христијан Бејковски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Маријан Нечовски, 
адреса Крклино ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/125   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0134 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Сашо Петровски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Благојче Марковски, адреса С.Трн, предложен 
од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Игорче Чокузовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Драганчо Медаровски, адреса Трн, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор БИЛЈАНА ЧАЛОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Ламбро 
Анастасовски адреса ул.Ружа Делчева бр.38/7 
Битола, вработен во ДСУ Ј.Б. Тито Битола   

На местото на заменик членот ТРАЈАНА 
МАЈСТОРОВСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование, се 
именува/избира лицето Никола Ангелевски, 
адреса ул.Ружа Делчева бр.2 Битола, вработен 
во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола   

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Благојче Марковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се име-
нува/избира лицето Кире Петковски, адреса С. 
Трн предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Пеце Главевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Благојче Медаровски, 
адреса Трн ,предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/126   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0135 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Борче Дуковски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Боби Петковски, адреса Карамани, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Никола Тошевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Борче Дуковски, адреса 
Карамани ,предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/127   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0136 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
БРАНКО СПИРОВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се имену-
ва/избира лицето Пецо Стефановски, адреса с. 
Поешево, вработен во ЈП Водовод   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Сашо Најовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Зоран Најдовски, адреса С.Поешево, предложен 
од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Горан Петковски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Џенгис Хајрединовски, адреса С. Меџитлија, 
предложен од политичката партија ДУИ 
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На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Драги Јошевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Никола Ристевски, 
адреса С.Поешево предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Роџерд Спировски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Роџер Спировски, 
адреса Поешево ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/128   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0137 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Владе Блажевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Мирослав Лучич, адреса С.Логоварди, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ЦЕНА ДАМЈАНОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето 
СЛАВИЦА СУГАРЕВСКА адреса с.Логоварди, 
вработен во Агенција за финансиска поддршка 
на земјоделието   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Пеце Ласковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Зоран Николовски, 
адреса С.Логоварди предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Влатко Тасевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Софија Димовска, 
адреса Логоварди ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/129   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0138 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Љупчо Јоновски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Благојче Павловски, адреса Васил Брклевски 
15, предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Николче Јоновски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Дејан Тасевски, адреса 
Васил Брклевски 1, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/130   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0139 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор РАДМИЛА ТАШКОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето 
НИКОЛИНА НЕНОВСКА, адреса ул. Пецо 
Божиновски бр. 44 Битола, вработен во 
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола
 На местото на членот на избирачкиот 
одбор Трајче Јовановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Јованка Дениќ, адреса С.Кременица, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Славе Крстевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Маријан Толевски, адреса Кременица, 
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предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Јованка Дениќ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Верка Крстевска, адреса 
С. Кременица предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Пеце Лазаревски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Валер Мемедовски, 
адреса С. Меџитлија, предложен од поли-
тичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/131   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0140 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор АЛЕКСАНДАР СОТИРОВ-
СКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование се именува/избира 
лицето ИВАНА ЗДРАВКОВСКА,адреса ул. 
Ѓорче Петров бр.1 Битола, вработен во ДСУ 
Т.Даскало - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ИЛМИ ЏЕМАИЛ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Снежана Атанасовска, 
адреса нас.Карпош 12/2-40 Битола., вработен во 
ЈП Комуналец   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Сулејман Џемаили на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Сулејман Џемаил, адреса , предложен од 
политичката партија ДПА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Муамет Усеиновски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ајри Амети, адреса 
предложен од политичката партија ДПА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Валер Мемедовски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Љупчо Трпчевски, 
адреса Гоце Делчев 45, предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 
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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. 09-27/132   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0141 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Даниела Марковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Драганче Јовановски, адреса Егри, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ЕЛИЗАБЕТА РИСТЕВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето БЛАГОЈ 
ТРАЈКОВ адреса ул.Панде Кајзеро бр.50 
Битола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Александар Лазаревски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Вендим Бала, адреса С. 
Острец, предложен од политичката партија ДУИ 

 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/133   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0142 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МИЛЕ ИЛИЕВСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето БИЛЈАНА ДАМ-
ЧЕВСКА БАКИЕВСКА, адреса ул. Богомила 
бр.18 Битола, вработен во ОУ Даме Груев 
Битола   
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На местото на членот на избирачкиот одбор 
Стевчо Трпев на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Виктим Ликовски, адреса С. Острец, предложен 
од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор СУЗАНА КРСТЕСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ЛУИЗА 
СРБИНОВСКА адреса ул.Цане Василев бр. 46 
Битола, вработен во ЈП Водовод   

На местото на заменик членот ЛУТВИ 
АБДУЛОВСКИ на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Весела Богдановиќ, адреса ул. 
Партизанска бр.20/29 Битола, вработен во ОУ 
„Кочо Рацин“ Ивањевци, Могила   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/134   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0143 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ФИКРИ ЛУМАНОВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Виолета Стојчевака, 
адреса ул. Петар Дељан бр. 28 Битола., вработен 
во ЈП За стопанисување со шуми, Македонски 
шуми - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Бариќ Лумановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Лазе Трајковски, адреса с. Бистрица, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Јетон Лумановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Васко Талевски, адреса Градешница, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Бешир Узеировски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се име-
нува/избира лицето Бариќ Лумановски, адреса 
предложен од политичката партија ДПА 
 На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Меркиза Узеировски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Јетон Лумановски, 
адреса С. Граешница, предложен од поли-
тичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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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. 09-27/135   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0144 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Пецо Стојчевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Пеце Стојчевски, адреса С.Драгош, предложен 
од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Јасминка Прчевска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Јетмир Ајруловски, адреса с. Кишава, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Лиле Неделковска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 

од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Николче Петровски, 
адреса с.Бистрица предложен од политичката 
партија СДСМ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Роза Ристевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Никола Јосифовски, 
адреса ул. 160 бр 20 ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/136   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0145 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
НЕВЗАТ РЕЏЕПОВСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Александар Коцевски, 
адреса ул.Јосиф Христовски 4/20 Битола, 
вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор СЛАВИЦА КОРУНОСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Наталија 
Аспров адреса ул.Јосиф Христовски бр.2 
Битола, вработен во ОУ Даме Груев Битола 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Владо Кочовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Меркиза Узеировски, 
адреса С. Граешница ,предложен од политич-
ката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/137   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0146 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор РИСТЕ ШИПИНКА-
РОВСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование се именува/избира 
лицето Александар Трајковски,адреса Панде 
Кајзеро 50, вработен во ОУ Коле Канински   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Блага Миновска на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Ристо Миновски, адреса Лажец, предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор МЕНКА ПЕТРОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Наташа 
Бошковска адреса Иван Милутиновиќ 13, 
вработен во Оу. Гоце Делчев - Могила   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Лирим Русхидовски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Сефер Мухарем, адреса 
предложен од политичката партија ДПА   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Орце Дандушевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Стевче Стојановски, 
адреса Лажец, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во 
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„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. 09-27/138   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0147 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МАЈА РИСТЕВСКА на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето Соња Николовска, 
адреса Браќа Миладиновци 15, вработен во ОУ 
Климент Охридски Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
КИРЕ СТЕФАНОВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 

причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Бранко Никодинов, 
адреса ул.Север-југ бр.11/18 Битола, вработен 
во ОУ Коле Канински 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Ајруловски Јетмир на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Благојче Ковачев, адреса Канино, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор АЈРИС АДЕМОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Аљма 
Андон адреса ул.Север - Југ бр.3/13 Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица   

На местото на заменик членот БАРИ 
МУАРЕМОВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование, се 
именува/избира лицето Соња Ѓорѓиевска, 
адреса ул.Север-југ бр.17/1 Битола, вработен во 
ДСУ Т.Даскало - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/139   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0148 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
НЕЏМЕДИН ЕЛМАЗОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Димче Мојсов, адреса 
ул.Блаже Рогозинарот бр.18 Битола, вработен во 
ЈП Водовод   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Рамадан Аземи на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Аземи Рамадан, адреса С. Жабени, предложен 
од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот ВЕРА 
СТОЈАНОВСКА на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Јорго Османли, адреса ул.Ѓуро Ѓаковиќ 
бр.25 Битола, вработен во ЈП За одржување и 
заштита на магистрални патишта - Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Ветон Таировски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Беким Бесими, адреса 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Алмир Исмаиловски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Николче Амбуковски, 
адреса Крклино, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/140   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0149 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Видимовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Николче Видиновски, адреса С. Бис-
трица, предложен од политичката партија 
СДСМ 

На местото на заменик членот МИТКО 
КАВАЛИНОВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
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причини: несоодветно образование, се 
именува/избира лицето Александар Стрезовски, 
адреса с.Бистрица, вработен во ЈП Комуналец 
 На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Панде Грибовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Игор Дунимагловски, 
адреса С.Бистрица предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Билјана Чанџуковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Алмир Исмаили, адреса С. Жабени, 
предложен од политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/141   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0150 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гоце Талевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Рамет Мемедовски, адреса С. Меџитлија, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот ЉУПЧО 
ТУЧКОВСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Виолета Гошевска, адреса Пелистерска 
16, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола   

На местото на заменик членот на из-
бирачкиот одбор Валентина Андоновска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Гоце Талевски, адреса 
Спасе Ристевски ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/142   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 0150/1 

Се формира избирачки одбор за избирачко 
место број 0150/1 

За претседател на избирачкиот одбор број 
0150/1 се избира Добрица Неделковска од 
Битола, вработен во Оу Елпида Караманди, 
адреса ул. Светозар Поповски бр.47 Кравари  

За заменик претседател на избирачкиот 
одбор број 0150/1 се избира Војислав Попоски 
од Битола, вработен во ОУ Б. Миладиновци -
Могила с. Добрушево, адреса ул. Спасе 
Ристевски Кравари  

За член на избирачкиот одбор број 0150/1 се 
избира Милчо Неделковски од Битола, вработен 
во НУ Центар за култура, адреса Битолска 52 
Кравари  

За член на избирачкиот одбор број 0150/1 се 
избира Весна Стојковска од Битола, вработен во 
Оу Александар Турунџев Кукуречани, адреса 
Битолска бр 6 Кравари 

За член на избирачкиот одбор број 0150/1 се 
именува Кристијан Марковски од Битола, 
предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Кравари 

За член на избирачкиот одбор број 0150/1 се 
именува Иљо Стевовски од Битола, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 
Гоце Делчев 41 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0150/1 се избира Алкександра Стојковска од 
Битола, вработен во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола, 
адреса Битолска 100 Кравари. 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0150/1се избира Славе Поповски од Битола, 
вработен во Ученички дом „Мирка Гинова“, 
Битола, адреса Спасе Ристевски бр 14 Кравари 

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0150/1 се именува Горан Тасевски од Битола, 

предложен од политичката партија СДСМ, 
адреса С.Кравари  

За заменик член на избирачкиот одбор број 
0150/1 се именува Хекуран Реџепоски од 
Битола, предложен од политичката партија 
ДУИ, адреса С. Острец.  

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/143   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0151 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ГОЦЕ ПЕЈОВСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
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од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето Марија Велјановска, 
адреса ул. Цане Бујуковски бр. 38 Битола, 
вработен во ОУ Коле Канински 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Елена Стојановска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Драги Трпчевски, адреса Олевени, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Лазаревски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Бујар Дардовски, адреса С. Острец, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Васко Ѓоргиевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Сања Богоевска, адреса Олевени 
предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Димче Димовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Никола Лазаревски, 
адреса Олевени ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/144   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0152 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Манчевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Јовче Димитриевски, адреса Оптичари, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот ИЛИЈА 
НИКОЛОВСКИ на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Софија Јанкова- Талевска, адреса 
ул.Маркс Енгелс бр.17 Битола, вработен во ОУ 
К.Методиј - Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Пеце Нечовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Блерим Даутовски, 
адреса С. Острец ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/145   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0153 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благојче Будиновски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Бесник Баловски, адреса С. Острец, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ТОМЕ СТОЈАНОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ило 
Јовановски адреса с. Барешани, вработен во ЈП 
Водовод   

На местото на заменик членот БОНА 
МОМИРОСКА на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Гордана Христовска Славковска, адреса 
Гоце Делчев 43, вработен во ОУ Б. 
Миладиновци -Могила с. Добрушево   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Стевче Андреески на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 

следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Златко Андреевски, 
адреса Барешани ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/146   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0154 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Томе Ѓоревски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 



ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  – 

 

СТР. 185 

Роберт Ѓоревски, адреса с. Крстоар, предложен 
од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Анета Гулевска на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Дарко Јовановски, адреса Крстоар, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Роберт Ѓоревски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Томе Ѓоревски, адреса с. Крстоар 
предложен од политичката партија СДСМ  

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Дарко Јовановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Дашурим Реџеповски, адреса С. Острец, 
предложен од политичката партија ДУИ  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/147   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0155 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЗОРАН ВЕЛЈАНОВСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Доста Стојковска, 
адреса Новачки пат бр. 14, вработен во ЈП 
Комуналец   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Илија Талевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Кире Јованов, адреса С.Канино, предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Сузана Талевска на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Исуф Баловски, адреса С. Острец, предложен од 
политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот МИЛЕВА 
КАРАНФИЛОВСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование, се 
именува/избира лицето Кире Деспотовски, 
адреса ул.Дебарска бр.97 Битола, вработен во 
ЈП За одржување и заштита на магистрални 
патишта - Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Драги Талевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Илија Талевски, адреса 
с.Канино предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Иле Петковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Олгица Ставровска, 
адреса Канино ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во 
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„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. 09-27/148   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0156 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЏЕМО БАЛОВСКИ, на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Елизабета Костадинова, 
адреса Прилепска 60а/30, вработен во Оу К. П. 
Мисирков Бистрица   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Милаим Мемисховски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 

лицето Мулаим Мемишовски, адреса, 
предложен од политичката партија ДПА   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Мендим Бала на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Стевче Богоевски, адреса Велушина, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор СУЛТАН СУЛЈА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Тања Котевска адреса 
ул.Партизанска бр.83/13 Битола, вработен во 
Музичко училиште-Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Руан Ќулафи на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Руан Ќулафовски, 
адреса предложен од политичката партија ДПА  

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Арбен Баловски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Скендер Баловски, 
адреса С. Острец, предложен од политичката 
партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/149   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0157 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ДРАГИ ГОРГИЈОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Ристо Грујовски, адреса 
Прилепска 60-2/10, вработен во ДСУ Т.Даскало 
- Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Борче Влашки на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Валентина Жабјановска, адреса с.Бистрица, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Кире Стрезовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Елвидан Муаремоски, адреса С. Бистрица, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Антоника Чулаковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Борче Влашки, адреса с.Бистрица 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Маја Ѓоршевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Христина Трајкова, 
адреса Злокуќани ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-27/150   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0194 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БЛАГОЈА ЃОРГИЕВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Татјана Апостолова 
Георгиев, адреса Арон Ароести 46 , вработен во 
ОУ Даме Груев с.Смилево   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ТОДЕ ВЕЛЕВСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето Љиљана Јаневска, 
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адреса Арон Ароести 9, вработен во ОУ Тодор 
Ангелевски   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Чамуровски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Златко Каранфиловски, адреса с. Куку-
речани, предложен од политичката партија СДСМ 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благојче Дрогришки на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Љупчо Темелковски, адреса Куку-
речани, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот ВАЛЕНТИНА 
ГЕШОВСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Зоран Гешовски, адреса с. Кукуречани, 
вработен во Стрежево   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Пеце Китевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Симе Дрогришки, 
адреса С. Кукуречани предложен од политич-
ката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Љупчо Темелковски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Кире Грујовски, адреса 
Кукуречани ,предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/151   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0195 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ТОДЕ НЕШКОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Даниела 
Андоновска Трајковска,адреса Арон Ароести 
47, вработен во Педагошски факултет -Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Златко Каранфиловски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Николче Чамуровски, адреса 
С.Кукуречани, предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Масалковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Христијан Грујовски, адреса 
Кукуречани, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор БЛАГОЈЧЕ ПОПОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Васко 
Масалковски адреса с.Кукуречани, вработен во 
ЈП Водовод   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Симе Шулевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
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следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Зоран Масалковки, 
адреса С. Кукуречани предложен од поли-
тичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/152   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0196 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ВЛАДО ПЕТКОВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 

именува/избира лицето Живко Јошевски, адреса 
Кумровец 18, вработен во ОУ Даме Груев 
Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Злате Размовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Валентин Ацевски, адреса Драгарино, пред-
ложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Пецо Кузмановски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Николче Размовски, 
адреса Драгарино ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/153   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 година, во 
состав Претседател Зоран Насев и членовите 
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Гордана Лозановска Стефановска, Зорка 
Кукурековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0197 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор СТОЈАНКА ЛОЗАНОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Весна 
Бошкова,адреса ул.Иван Милутиновиќ бр.21/2 
Битола, вработен во Музичко училиште-Битола 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Јулијана Шереметковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Горан Шереметковски, адреса 
С.Црнобуки, предложен од политичката партија 
СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Татјана Белокозовска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Владе Чагорски, адреса Црнобуки, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Благојче Брдаровски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Даниел Момировски, 
адреса С.Црнобуки предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Христина Драгорска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Дејан Шеровски, адреса 
Црнобуки ,предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/154   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0198 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ИВАНА ВАНГЕЛОВА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Стоимко 
Златковски,адреса Прилепска 60-1/39, вработен 
во Технички факултет-Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Тодоровски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Ѓорги Трајановски, адреса Драгожани, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Панде Каровски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Оливер Митревски, 



ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  – 

 

СТР. 191 

адреса С.Драгожани предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Драги Каровски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Иванчо Каровски, 
адреса Драгожани ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/155   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0199 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ИЉО ПЕТРЕВСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето Ивона Јаневска, 
адреса Томаки Димитровски 29, вработен во ЈП 
Водовод   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Владо Шалевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Игор Драгарски, адреса Секирани, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Александар Мицевски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: предложен во 2013 
се именува/избира лицето Владо Шалевски, 
адреса Секирани ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/156   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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 
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весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0200 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Горан Шереметковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Иванчо Ѓуровски, адреса с. Црнобуки, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благоја Магловски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Александар Христовски, адреса Анести 
Пановски 4/15, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Даниел Момировски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Илчо Белокозовски, 
адреса с. Црнобуки предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Зоран Магловски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ристе Коцев, адреса 
ул.Карпош бр.8/3-3 ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/157   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0201 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор СТЕВЧЕ НАСТЕВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Весна Поповска, адреса 
Климент Охридски 19, вработен во Стрежево  

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ДОБРЕ ДРИЈОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Кире 
Ѓоргиевски,адреса 4-ти Ноември 60, вработен 
во Општина Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ТОНЧЕ КРСТЕВСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се имену-
ва/избира лицето Васко Стојковски, адреса с. 
Лопатица, вработен во ЈП Комуналец   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во 
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„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 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. 09-27/158   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0202 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БИЛЈАНА ТАЛЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Снежана Дуковска, 
адреса ул.Прилепска бр.70/25 Битола , вработен 
во Мин. за економија Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЈОВАН СТОЈЧЕВСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 

именува/избира лицето Вера Велјановска, 
адреса ул. Иван Милутиновиќ бр. 66/52 Битола, 
вработен во Оу Александар Турунџев 
Кукуречани   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Валентина Талевска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Тања Илиевска, адреса Габалавци, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Никола Стојчевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Михалјо Сточевски, 
адреса Габалавци предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Тања Илиевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Валентина Талевска, 
адреса Габалавци, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/158   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 194 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0203 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ПЕЦО ТРАЈКОСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Вилиам Ивановски, 
адреса Партизанска 47/57, вработен во 
Стрежево   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор КАТЕРИНА ЈОСИФОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Иван 
Илијевски,адреса ул.Шар планина бр.9а Битола, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Илија Најдовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Пеце Китевски, адреса с. Кукуречани, предло-
жен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Санде Вељановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Санде Велјановски, адреса Црнеец, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Горан Најдовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Горан Шулевски, адреса 
с. Кукуречани предложен од политичката 
партија СДСМ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Николче Матлиевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 

следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Билјана Цветковска, 
адреса Стара Чешма 32 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/159   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0204 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор МИЛЕНА СЕКУЛОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
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именува/избира лицето Кате Кутлешевска, 
адреса Крсте Нале 31 Г. Оризари , вработен во 
ОУ „Кочо Рацин“ Ивањевци, Могила   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ТАТЈАНА НАУМОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Весна 
Лозановска,адреса ул.Прилепска бр.76/17 
Битола, вработен во ЈП Комуналец   

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Љупчо Бошевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Тони Стојковски, адреса С.Лисолај 
предложен од политичката партија СДСМ 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Димче Талевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Газмент Усеини, адреса С. Доленци, 
предложен од политичката партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 

Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/160   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0205 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ПЕЦЕ БУБЕВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образованиесе име-
нува/избира лицето Елена Саботковска, адреса 
Вангел Мајоро 8, вработен во ОУ „Браќа 
Миладиновци“ с. Жван, Демир Хисар   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЈУЛИЈЕТА БАНУШЕВА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Гордана Трајковска, 
адреса ул. Максим Горки бр.44а Битола, 
вработен во Музичко училиште-Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Божин Пауновски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Лазо Цигаридовски, адреса с. Маловиште, пред-
ложен од политичката партија СДСМ 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Златко Кораклевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Џенис Муратовски, адреса С. доленци, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Владимир Станиновски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Елена Лазаревска, 
адреса Борис кидрич 48/2/19 предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Драги Кораклевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Николче Јончевски, 
адреса Кажани ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во 
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„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. 09-27/161   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0206 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БОРЧЕ ГАГОВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се име-
нува/избира лицето Виолета Јовевска, адреса 7-
ми Јули 8, вработен во ЈП За стопанисување со 
шуми, Македонски шуми - Битола   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЗЛАТКО ДАСКАЛОВСКИ 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Биљана 

Зацевска Сиљановска,адреса Беласица 29, 
вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Михајло Стојковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Катерина Гаговска, адреса Ѓавато, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор СТОЈАН СТЕПАНОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Благојче 
Јуруковски адреса с.Ѓавато, вработен во ЈП 
Нискоградба - Битола   

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Ристо Главинчев на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Пеце Тунтевски, адреса Ѓавато предложен 
од политичката партија СДСМ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Танас Таневски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Флурим Усеиновски, 
адреса С. доленци ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/162   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0207 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор САДЕТ УСЕИНОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Томе Иванов, адреса 
Гаврило Принцип 38, вработен во Стрежево 

На местото на заменик членот ЦВЕТА 
ЈОШЕВСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Зоран Атанасовски, адреса Гаврило 
Принцип 22, вработен во ЈП Водовод   

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Газмент Усеини на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Сашо Гроздановски, 
адреса Доленци ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/163   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0208 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВАНГЕЛ МАЧОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето Виолета 
Богоевска,адреса бул. 1-ви Мај 324, вработен во 
НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИ-
ЦИТЕ И МУЗЕЈ БИТОЛА   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Ѓоко Мачовски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Александар Палигора, адреса Маловиште, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Христијан Гаговски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Христијан Гоговски, адреса Маловишта, 
предложен од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор НАУМ НАУМОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
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образование се именува/избира лицето 
Маријана Божиновска адреса с. Долно Оризари, 
вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола   

На местото на заменик членот СУЗАНА 
СИЛАНОСКА на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Пембе Илјазова, адреса ул.Партизанска 
бр.67/49 Битола, вработен во ЈОУДГ „Мајски 
Цвет“ Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Палигора Александар на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини предложен во 2013 
се именува/избира лицето Ѓоко Мачовски, 
адреса с. Маловишта предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Благојче Спировски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Емран Шерифовски, 
адреса С. доленци ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/164   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0209 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БИЛЈАНА ЛОЗАНОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Весна Здравевска, 
адреса ул.Партизанска 61/4 Битола , вработен во 
ОУ Гоце Делчев - Ресен  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Александар Кузмановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Феас Алиловски, адреса С. Доленци, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Фидан Митревски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Лидија Бесимовска, 
адреса Рамна ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-27/165   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0210 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ПЕЦО ВЕЛЕВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Татјана Поповска, 
адреса нас. Карпош бр.3/2-8 Битола, вработен 
во ДСЗУ К.Шапкарев Битола   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЉУБЕ МИТРЕВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование се именува/избира лицето ПЕЦЕ 
БОГДАНОВСКИ,адреса ул.Нико Фундали 
бр.18/26 Битола, вработен во Стрежево   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Алберто Реџеповски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Реџеп Теки, адреса Лера, предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Неџат Салиу на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 

Цветанчо Костовски, адреса Лера, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Реџеп Теќи на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Алберт Реџеповски, 
адреса предложен од политичката партија ДПА 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Сали Салиевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Неџат Салиу, адреса С. 
Лера, предложен од политичката партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/166   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден година, во состав 
Претседател Зоран Насев и членовите Гордана 
Лозановска Стефановска, Зорка Кукурековска 
Лековска, Љубо Атанасовски и Миленко 
Сотировски, го донесе следното: 



 –  БРОЈ 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 200 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0211 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БИЛЈАНА ГУЛЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето ЗОРАН МАНЕВСКИ, 
адреса ул.Васко Карангелевски бр. 1/5 Битола , 
вработен во Музичко училиште-Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Весела Балевска на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Фидан Шаковски, адреса Г.Српци, предложен 
од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Љупчо Гулевски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Илир Далиповски, адреса С. Доленци, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Фидан Шаковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Весела Балевска, адреса Г.Српци 
предложен од политичката партија СДСМ  

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-27/167   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0212 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ТАНЧО МЕШКОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето СЕЛИМ СЕЛИМОВ-
СКИ, адреса ул.Васко Карангелевски бр.1/22 
Битола, вработен во ОУ Гоце Делчев Битола  

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор КИРЕ ГАШОВСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето ЛИЛЈАНА КОС-
ТОВСКА, адреса ул.Партизанска бр 15, вра-
ботен во Оу. Гоце Делчев - Могила   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЃОРЃИ КАЛИНОВСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Гордана Дубовина, 
адреса УЛ.Димче Лахчански бр64/4-12 Битола, 
вработен во Државно правобранителство   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Еленовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Соња Трајковска, адреса Цапари, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Борче Веловски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
предложен во 2013 се именува/избира лицето 
Христина Јовевска, адреса Цапари, предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

На местото на заменик членот БЛАГОЈА 
НЕЧЕВСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
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лицето Мирјана Кимева, адреса с.Цапари, 
вработен во ОУ Тодор Ангелевски   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Жарко Наумовски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Томче Талаковски, 
адреса Цапари предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Ристе Гаштевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Агрон Далиповски, 
адреса С. Доленци ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/168   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 10.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0213 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ГОРДАНА ГОШЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образованиесе 
именува/избира лицето Каљопи Мичајковска, 
адреса ул.Бул.1ви Мај бр.268/5-14 Битола, 
вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ТОНИ ТАЛЕВСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветно образование 
се именува/избира лицето МАРИЈА АНГЕЛОВ-
СКА, адреса ул. Никола Тесла 134 Битола, 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
РАДА МИЛОШЕВСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветно образование се 
именува/избира лицето Татјана Грегова, адреса 
ул.2-август бр.13 Битола, вработен во ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Љупчо Лозановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Пецо Трајчевски, адреса Ротино, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Јордан Трајчевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013 се именува/избира 
лицето Исмаил Исламовски, адреса С. Доленци, 
предложен од политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот ВЛАДЕ 
ВРЧКОВСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветно образование, се именува/избира 
лицето Благој Димитров, адреса ул.Блаже 
Рогозинаро бр.90 Битола., вработен во ЈП За 
стопанисување со шуми, Македонски шуми - 
Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Николче Лозановски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Ѓорѓи Анастасовски, 
адреса Ротино предложен од политичката 
партија СДСМ   
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На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Атанас Котевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: предложен во 2013 се 
именува/избира лицето Јордан Трајчевски, 
адреса Ротино ,предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-27/169   Општинска изборна комисија 
10.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0041 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Благојче Недановски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013, се именува/избира 
лицето Владо Трајчевски, адреса Долно 
Оризари, предложен од политичката партија 
СДСМ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Васко Петковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање од партија, се 
именува/избира лицето Горан Ангелковски, 
адреса Долно Оризари предложен од поли-
тичката партија СДСМ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/1   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0042 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БИЛЈАНА ПЕТКОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: му престанал работниот 
однос, се именува/избира лицето Соња 
Брајновска, адреса Ѓуро Ѓакович 29 , вработен 
во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МИЛЕНА ЦВЕТКОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: здравствени, се 
именува/избира лицето Маја Митревска,адреса 
Д. Оризари ул. 1, вработен во ОУ Тодор 
Ангелевски   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
РОБЕРТ ТАЛЕВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: не работи таму, се именува/избира 
лицето Мендо Цветковски, адреса Д. Оризари 
ул 1, вработен во ЈП За стопанисување со шуми, 
Македонски шуми - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Фидан Јаневски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
предлог на партијата, се именува/избира лицето 
Љупчо Цветановски, адреса Долно Оризари, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Најдо Бојовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Орде Трајковски, адреса 
Долно Оризари предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/2   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0044 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ГОРДАНА АНАСТАСОВА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: во новаци, се имену-
ва/избира лицето Ратко Петковски, адреса А. 
Турунџев 2, вработен во Агенција за храна и 
ветерина   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ВАНЧЕ СТОИЛКОВ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: пензија, се 
именува/избира лицето Цветанка Томска адреса 
Бул 1 - ви Мај 273, вработен во Оу К. П. 
Мисирков Бистрица   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 
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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. 09-31/3   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0049 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор НИКОЛА ДАМЈАНОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: здравствени причини, се 
именува/избира лицето Трајко Иракоски, адреса 
Илинденска 10 , вработен во ОУ Коле Канинск 

На местото на заменик членот ДИЛБЕРА 
АТАНАСОВА на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
дупли, се именува/избира лицето Иван 
Миленковски, адреса Иван милутиновиќ 13, 
вработен во ЈП Нискоградба - Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Љупчо Ангелевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: извлечен од установа, се 
именува/избира лицето Оливера Ангелевска, 
адреса Свети Наум 13 А предложен од 
политичката партија СДСМ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/4   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0050 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЛИДИЈА ТАЛЕВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: службено отсутна, 
се именува/избира лицето Александра 
Бисоска,адреса Мукос 21 А, вработен во ОУ 
Кирил и Методиј Бучин   
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/5   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0053 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор АЛЕКСАНДРА СИМОН-
ЧЕВСКА НЕЧОВСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: дупла со член, се именува/избира 
лицето Весна Петровска,адреса Сјутеска 9, 
вработен во ЈП Нискоградба - Битола   

 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/6   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0054 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЛИЛЈАНА БОШКОВА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: пензија, се 
именува/избира лицето Биљана Граматковска, 
адреса Илинденска 90, вработен во ОУ Б. 
Миладиновци -Могила с. Добрушево   
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/7   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0057 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор ЉУБА ТРАЈКОВА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: почината, се именува/избира 
лицето Вера Китановска адреса Јосиф 
Христовски 1, вработен во Општина Битола 
  

 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/8   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0061 

На местото на заменик членот ТРАЈАН 
ЈАНКУЛОВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: пензија, се именува/избира лицето 
Влатко Илиевски, адреса Карпош 6-1/4, 
вработен во ЈП За одржување и заштита на 
магистрални патишта - Битола   
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/9   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0064 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор СПИРЕ ЈОВАНОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: ќе добиеме 
избестување на 21.03.2014, се именува/избира 
лицето Благојче Бакалов,адреса 4 - ти Ноември 
7, вработен во ЈП Комуналец   

 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/10   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0065 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Христина Гичевска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: предложен во 2013, се именува/избира 
лицето Благојче Пишмановски, адреса Апостол 
Здравевски бр.27, предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/11   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0070 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Катерина Кондовска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: здравствени причини, се 
именува/избира лицето Александра Радевска - 
Најдоска,адреса Браќа Џаферови 4 а, вработен 
во ОУ Трифун Пановски - Битола  

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/12   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0071 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЏАНИШ КОКАЛАРИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: пензија, се именува/избира лицето 
Зерин Кокалари, адреса Цар Самоил 111, 
вработен во ОУ Гоце Делчев Битола   
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/13   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0074 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВИОЛЕТА БЛАЖЕВСКА--МИТРЕВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: здравствен 
причини, се именува/избира лицето Јасмина 
Танчевска, адреса Климент Охридски 20, 
вработен во Оу Елпида Караманди   

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/14   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0076/1 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Кети Петрова на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: породилно отсуство, се 
именува/избира лицето Татјана Рутевска адреса 
Леринска 80, вработен во ЈП Водовод   
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 На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Роза Петровска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: извлечена од установа, се 
именува/избира лицето Сузана Степиќ, адреса 
Нико Фундали 11/12 предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 ко-
мисија, 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. 09-31/15   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0077 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор Калиопа Кривашија Стилиновиќ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: службено, се 
именува/избира лицето Анета Печипајковска, 
адреса Христо Ботев 11 А, вработен во Оу. 
Ѓорги Сугарев - Битола   

На местото на заменик членот СНЕЖАНА 
КРСТЕВСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
поради боледување, се именува/избира лицето 
Ружа Петровска, адреса Стив Наумов 33, 
вработен во ЈП Водовод   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 ко-
мисија, 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. 09-31/16   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0078 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВАСИЛКА НЕДЕЛКОВ-
СКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
пензија, се именува/избира лицето Олгица 
Пајпузова,адреса Ленинова 79, вработен во 
Музичко училиште-Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/17   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0079 

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор РИСТЕ БАБУШКОВСКИ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: пензија, се имену-
ва/избира лицето Борче Марковски адреса 
Климент Охридски 113/6, вработен во ОУ Коле 
Канински   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/18   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0081 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ПЕРИЦА ПОПОВСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: пензија, се именува/избира лицето 
Валентино Пржита, адреса Партизанска 15, 
вработен во Мин. за транспорт-Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Цветанка Вучиниќ на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: извлечена од јавна 
администрација, се именува/избира лицето 
Дијана Кондиловска, адреса Солунска 255 
предложен од политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/19   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 

седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0082 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Валентина Шутиновска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: дуплиран, се 
именува/избира лицето Виолета Николовска, 
адреса Зборска 10, вработен во ОУ „Кочо 
Рацин“ Ивањевци, Могила   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/20   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 година, во 
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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0089 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Николче Ристевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Борис Питошка, адреса 
Борка Талев 17, предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/21   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0089/1 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор Нурџан Тефику на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: дупла со 208, се именува/избира 
лицето Линдита Алиу, адреса 11- ти Октомври 
5-б, вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица 
  

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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 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. 09-31/22   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 година, во 
состав Претседател Зоран Насев и членовите 
Гордана Лозановска Стефановска, Зорка 
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Кукурековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0091 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор РОБЕРТ ДОЛЕВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: не работи, се 
именува/избира лицето Љупчо Стојановски, 
адреса Драгорска 64, вработен во Оу. Ѓорги 
Сугарев - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ДРАГАНА ЈАКОВЛЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: породилно отсуство, се 
именува/избира лицето Зоран Николовски, 
адреса Втора Бригада 2, вработен во НУ 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ И 
МУЗЕЈ БИТОЛА   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-31/23   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0093 

На местото на заменик членот Благој 
Бошевски на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: во 
новаци, се именува/избира лицето Мицко 
Ивановски, адреса Девеани 92, вработен во ЈП 
Водовод   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/24   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 
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155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0093/1 

На местото на заменик членот на избирач-
киот одбор Сашо Кочовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Томе Граматковски, 
адреса Иван Милутиновиќ 43/7 предложен од 
политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/25   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 

30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0095 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЗДРАВКА МАРЕТИЌ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: пензија, се именува/избира 
лицето Жанета Лутовска, адреса Бул. 1- ви Мај 
54/7, вработен во ОУ Климент Охридски Битола 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/26   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 година, во 
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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0096 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Жаклина Наумовска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање на партијата, се име-
нува/избира лицето Анита Крстевска, адреса 
Охридска 231, предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/27   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0098 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор Пеце Стојковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: избран во ДКП, се именува/избира 
лицето Вен Нашоку, адреса Кирил и Методиј 
25, вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола   

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Линдита Амзовска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: повторно извлечена, се 
именува/избира лицето Соња Ристовска,адреса 
Кленовец 107 А, вработен во Оу Славко 
Лумбарко с. Новаци   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/28   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
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30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0100 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Билјана Поповска, на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: дупло, се именува/избира лицето 
Снежана Тодоровска, адреса Васко Каран-
гелевски 25/22, вработен во ОУ Трифун Па-
новски - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЗОРКА КАКОВСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: во пензија, се именува/избира лицето 
Гордана Михајловска, адреса 4- ти Јули 11 А, 
вработен во ОУ Тодор Ангелевски   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/29   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0101 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Живко Јосифовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Илија Димовски, адреса 
Бул. 1 - ви Мај 14, предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/30   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 

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, 
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155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0102 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
МИЛЕ АТАНАСОСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: службено отсутен, се именува/избира 
лицето Аце Деловски, адреса ЈНА 16, вработен 
во Агенција за храна и ветерина   

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор ТОМЕ ГУЛЕВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: починат, се именува/избира 
лицето Владо Ѓоревски адреса Младински 
Бригади 2, вработен во НУ ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ 
БИТОЛА   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 ко-
мисија, 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. 09-31/31   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0102/1 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Елизабета Трајковска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: во ИО 175 Новаци, се именува/избира 
лицето Татјана Несторовска, адреса Младински 
Бригади 11/10, вработен во Висока Медицинска 
школа - Битола   

На местото на заменик членот Лидија 
Прчевска на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
здравствени причини, се именува/избира лицето 
Хелга Павловска, адреса Смилевски Конгрес 
15/44, вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-
Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/32   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0104 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ГОРДАНА БОГОЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: породилно отсуство, се 
именува/избира лицето Гордана Наумовска, 
адреса Борис Кидрич 3/17, вработен во ЈП 
Комуналец   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/33   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0106 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ПАВЛИНА МЕЧКАРОВА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: во пензија, се 
именува/избира лицето Бена Карапетковска, 
адреса Васко Карангелевски 6/2/24, вработен во 
Оу. Ѓорги Сугарев - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЛИЛЈАНА КОЗАРОВА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: во пензија, се именува/избира лицето 
Снежана Енденовска, адреса Игњат Атана-
совски 41/9, вработен во Завод за рехаби-
литација - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 
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Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-31/34   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0111 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гоце Симовски ,на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
здравствени причини, се именува/избира лицето 
Јосиф Митревски, адреса 21 бр 57, вработен во 
ЈП Водовод 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/35   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0113 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ТАТЈАНА ВОЛЧЕВСКА‑АНДОНОВА ,на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: не е во работен однос, се 
именува/избира лицето Елеонора Милошевска, 
адреса Бонде Скерлевски 12/9, вработен во 
Мин. за земј.шум. Водостопанство Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 
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Бр. 09-31/36   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0121 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ЈАГЛИКА РИСТЕВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: во пензија, се 
именува/избира лицето Цена Крстевска адреса 
Тодор Паница 32/3/10, вработен во Агенција за 
катастар на недвижности   

На местото на заменик членот ЗЛАТКО 
ЈОВАНОВСКИ на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: во 
пензија, се именува/избира лицето Никола 
Блајбершник, адреса Партизанска 9713, 
вработен во Завод за рехабилитација - Битола  

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Љупчо Лајмановски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: по барање на партијата, 
се именува/избира лицето Лидија Митревска, 
адреса Нико Фундали 11/19 предложен од 
политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/37   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0122 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Маре Ивановска на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на партијата, се именува/избира лицето 
Димче Ѓоргиевски, адреса Д. Лахчански 47/10, 
предложен од политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот СИМОНА 
СТОЈКОВСКА на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: не 
е во работен однос, се именува/избира лицето 
Лена ЃорЃиевска, адреса Димче Лахчански 
38/39, вработен во ОУ Трифун Пановски - 
Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Димче Ѓоргиевски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
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од следните причини: по барање на партијата, 
се именува/избира лицето Маре Ивановска, 
адреса Д. Лахчански предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/38   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0123 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВАЛЕНТИНА МАНЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: ќе патува во странство, се 

именува/избира лицето Славица Марковска, 
адреса Ужичка Република 5, вработен во Оу 
Елпида Караманди   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Марина Атанасовска ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: на породилно, се именува/избира 
лицето Соња Костовска, адреса Пелистер 21, 
вработен во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/39   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0123/1 
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На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор АНАСТАСИЈА ТАНЕВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: ќе достави 
медицинска документација на 19.03.2014, се 
именува/избира лицето Викторија Продановска 
- Стојчевска адреса Превалец 21, вработен во 
Висока Медицинска школа - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/40   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0124/1 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Елена Христовска ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: породилно отсуство, се име-
нува/избира лицето Лепа Петревска, адреса 22- 
ри Април 56, вработен во Оу Славко Лумбарко 
с. Новаци   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/41   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0125 
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На местото на членот на избирачкиот одбор 
ТОМИСЛАВ РИСТОВСКИ на кого му прес-
танал мандатот во избирачкиот одбор, од след-
ните причини: во пензија, се именува/избира 
лицето Васко Марков, адреса Новосадска 2, 
вработен во ЈП Нискоградба - Битола   

На местото на заменик членот ВАСИЛ 
РАДЕНКОВ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: во 
пензија, се именува/избира лицето Кире 
Климески, адреса Новосадска 17, вработен во 
ЈП Нискоградба - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/42   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0127 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
МИРЈАНА ЛОЗАНОВСКА на кого му прес-
танал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: почината, се именува/избира 
лицето Румена Ангеловска, адреса Партизанска 
47 А / 47, вработен во ЈП Водовод   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/43   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0140 
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На местото на членот на избирачкиот одбор 
Сулејман Џемаил на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: од партија, се именува/избира лицето 
Муамет Усеиновски, адреса меџитлија, 
предложен од политичката партија ДПА   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/44   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0144 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор АНЃЕЛИНА ХРИСТОВА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 

одбор, од следните причини: пензија, се 
именува/избира лицето Елена Китановска - 
Ристовска,адреса Димче Лахчански 36/6, 
вработен во Универзитет „Св. Климент 
Охридски“, Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/45   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0145 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Наталија Аспров на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 



 –  БРОЈ 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 226 

следните причини: на неплатен одмор ќе патува 
Австралија, се именува/избира лицето Снежана 
Дранговска адреса Димче лахчански 66/12, 
вработен во Мин. за информатичко општество 
Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/46   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0148 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Димче Мојсов на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 

пензија, се именува/избира лицето Игор 
Димовски, адреса Ристо Кавалиновски 5, 
вработен во Стрежево   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/47   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0149 

На местото на заменик членот Александар 
Стрезовски на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: не 
работи во ЈП Комуналец, се именува/избира 
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лицето Зоран Миленкоски, адреса с. Бистрица, 
вработен во Стрежево   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/48   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0150/1 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Алкександра Стојковска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: дупла во 150, се 
именува/избира лицето Катица Поповска 
Андоновска адреса Светозар Поповски 97, 

вработен во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ 
Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/49   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0153 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БЛАГОЈЧЕ ТОДОРОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: не работи, се 
именува/избира лицето Тони Божиновски, 
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адреса Солунска 173, вработен во ЈП 
Нискоградба - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/50   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0154 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЛИЛЈАНА ГОРГИЕВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: пензија, се именува/избира 
лицето Вилета Нешковска, адреса Борис 

Стрезов 10 , вработен во ОУ Трифун Пановски - 
Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/51   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0155 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ВЕРА ГРОЗДАНОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: пензија, се 
именува/избира лицето Весна Јовковска адреса 
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с. Бистрица, вработен во Биро за развој на 
образование - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/52   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0194 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор Татјана Апостолова Георгиев на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: дупла со 38, се имену-
ва/избира лицето Весна Димитровска - 

Станчевска, адреса Ужичка Република 46 , 
вработен во Оу К. П. Мисирков Бистрица   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/53   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0196 

На местото на заменик членот СЕВДА 
ВАСИЛЕВСКА на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
пензија, се именува/избира лицето Сузана 
Бијелиќ, адреса Кочо Чолаков 36, вработен во 
ОУ К.Методиј - Битола   
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/54   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0198 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Стоимко Златковски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: болничко лекување, се 
именува/избира лицето Никола Крстевски, 
адреса Алексо Наневски 23, вработен во ОУ 
Климент Охридски Битола   

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/55   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0201 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор Весна Поповска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: патување во странство, се 
именува/избира лицето Татјана Јовановска, 
адреса Битолска 7г с. Кравари , вработен во ОУ 
Гоце Делчев Битола   
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Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-31/56   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0206 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Биљана Зацевска Сиља-
новска на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: член 
во друг избирачки одбор, се именува/избира 
лицето Магдалена Гурабиевска,адреса Парти-
занска 67/47, вработен во ОУ Кирил и Методиј 
Бучин   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
МАКЕДОНКА ЦВЕТКОВА‑ВИДЕНОВИЌ ,на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: службено отсуство 
во странство, се именува/избира лицето 
Русимка Димовска, адреса Димче Лахчански 
41/2/53, вработен во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола  

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/57   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 19.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0208 
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На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Виолета Богоевска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: здравствени приж, се 
именува/избира лицето Славица Парталовска, 
адреса Бистра 59, вработен во ОСМУ Др. Јован 
Калаузи-Битола   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Ѓоко Мачовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: заменет со но, се имену-
ва/избира лицето Тодор Матовски, адреса с. 
Маловишта предложен од политичката партија 
СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-31/58   Општинска изборна комисија 
20.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0026 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ОЛИВЕРА ФИЛИПОВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: член во друга 
општина, се именува/избира лицето Мирјана 
Велјановска,адреса Арон Ароести 45, вработен 
во Оу К. П. Мисирков Бистрица   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/1   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 година, во 
состав Претседател Зоран Насев и членовите 
Гордана Лозановска Стефановска, Зорка 
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Кукурековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0027 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ДИЈАНА ХРИСТОВА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: член во друга 
општина, се именува/избира лицето Валентин 
Соклевски,адреса Матија Губец 58а, вработен 
во НУ Центар за култура   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-35/2   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0032 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЗОРАН СОКЛЕВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: службени обврски, 
се именува/избира лицето Ирена Миленковска, 
адреса Минела Бабуковски 3/2/1, вработен во 
Оу. Ѓорги Сугарев - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 

Решението на општинската изборна комисија 
е конечно 

 
Бр. 09-35/3   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 година, во 
состав Претседател Зоран Насев и членовите 
Гордана Лозановска Стефановска, Зорка 
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Кукурековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0033 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Никола Ѓоревски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање на партија, се имену-
ва/избира лицето Ристевска Сузана, адреса ул. 
Браќа Миладиновци бр.31, предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Весна Котевска Ѓоревска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: по барање на 
партија, се именува/избира лицето Иванчо 
Ѓорѓиевски, адреса ул.Сараевска 8 предложен 
од политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/4   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0041 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ТРАЈКО КРСТЕВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: здравствени 
причини, се именува/избира лицето Митре 
Митревски адреса Д. Оризари ул.1 -ва бб, 
вработен во ЈП Комуналец   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/5   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 
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155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0044 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Јове Крстески на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Јасмина Прчевска, 
адреса Александар Турунџев 2/78 ,предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/6   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 

30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0045 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Златко Попчевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: замена од партија, се именува/избира 
лицето Валентина Попчевска, адреса Едвард 
Кардељ 9/48, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/7   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 



 –  БРОЈ 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 236 

седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0046 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ПЕЦЕ КОКИНОВСКИ на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: здравствена, се 
именува/избира лицето Славица Илиевска 
адреса Наум Наумовски Борче 9, вработен во 
ДСУ Ј.Б. Тито Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/8   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0054 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Биљана Граматковска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: здравствени 
причини, се именува/избира лицето Билјана 
Љубенска,адреса Гоце Делчев 11, вработен во 
ОУ Климент Охридски Битола   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-35/9   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 година, во 
состав Претседател Зоран Насев и членовите 
Гордана Лозановска Стефановска, Зорка 
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Кукурековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0056 

На местото на заменик членот ТАТЈАНА 
СТОЈАНОВИЌ на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
боледување, се именува/избира лицето Енгин 
Насу, адреса Козара 1, вработен во НУ ЗАВОД 
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ 
БИТОЛА   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/10   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0057 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гоце Тодоровски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: замена од партија, се именува/избира 
лицето Мери Арсовска, адреса , предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 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. 09-35/11   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0058 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Алберт Арслани на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
замена од партија, се именува/избира лицето 
Акан Алиевски, адреса, предложен од 
политичката партија ДУИ 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Мери Арсовска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: замена од партија, се 
именува/избира лицето Гоце Тодоровски, 
адреса ,предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/12   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 

седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0062 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Ружица Андреевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Николче Митревски, 
адреса Карпош 9/3/42 ,предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/13   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 година, во 
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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0063 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Трајан Ризовски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партија, се 
именува/избира лицето Васил Миновски, адреса 
нас.Кланица 10/11 предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/14   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0064 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Весна Тошеска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партија, се 
именува/избира лицето Лидија Алиевска, адреса 
нас.Карпош8/3/5 предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/15   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 година, во 
состав Претседател Зоран Насев и членовите 
Гордана Лозановска Стефановска, Зорка 
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Кукурековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0066/1 

На местото на заменик членот на избирачкиот 
одбор Зани Арслановски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор од следните 
причини: по барање на партија, се именува/избира 
лицето Нерим Мустафи, адреса Охридска, 
предложен од политичката партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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 ко-
мисија, 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. 09-35/16   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0069 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Сашо Рашковски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партија, се 
именува/избира лицето Зоран Јовановски, 
адреса с. Буково предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/17   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0070 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Александра Радевска - 
Најдоска на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
престанок на работен однос, се именува/избира 
лицето Диоген Хаџи Коста Милевски,адреса 
Славко Лумбарко 6, вработен во ФАМИС-
Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/18   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0075 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Наташа Божиновска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партија, се 
именува/избира лицето Зоран Кољачков, адреса 
ул.Леринска 40 предложен од политичката 
партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Наташа Маркушковска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор од следните причини: по барање на 
партијата, се именува/избира лицето Драги 
Бојчевски, адреса Партизанска 34/9 ,предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/19   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
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30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0078 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Олгица Пајпузова на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: престанок на работен 
однос, се именува/избира лицето Лидија 
Достовска,адреса Кузман Јосифовски 58, 
вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ И МУЗЕЈ БИТОЛА   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/20   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 

30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0084 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
НИКОЛЧЕ ШУЛЕВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: стручно усовршување, се 
именува/избира лицето Кате Наумовска, адреса 
Црвена Вода 9А, вработен во Nepoznata   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/21   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 година, во 
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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0092 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Сабрије Мустафоска на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: по барање на партија, се 
именува/избира лицето Рујде Мустафи, адреса 
ул.Охридкса142а ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/22   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0096 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Омер Мустафоски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: по барање на партија, се 
именува/избира лицето Јусуф Шерифи, адреса 
ул.21-вабр.40 ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/23   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 година, во 
состав Претседател Зоран Насев и членовите 
Гордана Лозановска Стефановска, Зорка 
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Кукурековска Лековска, Љубо Атанасовски и 
Миленко Сотировски, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0097 

На местото на заменик членот на изби-
рачкиот одбор Фарук Села на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање од партија, се 
именува/избира лицето Мерал Клења, адреса 
предложен од политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/24   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0100 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ДАНИЕЛА РИСТОВА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: породилно отсуство, се 
именува/избира лицето Николче Јончевски, 
адреса 13- ти Јули 14, вработен во Оу Елпида 
Караманди   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гордана Михајловска на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: службено отсутна, се именува/избира 
лицето Пандора Алексова Запаренко, адреса 13- 
ти Јули 38, вработен во ОУ Климент Охридски 
Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/25   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
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30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0106 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Даниел Топаловски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање на партија, се 
именува/избира лицето Тања Судевска, адреса 
ул. Игњат Атанасовски 25/17, предложен од 
политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/26   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 

седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0107 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Коче Илиевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партија, се 
именува/избира лицето Ѓорѓи Најдовски, адреса 
ул.Песо Божиновски 51А предложен од 
политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/27   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 година, во 
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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0111 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Јосиф Митревски ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: боледување, се именува/избира 
лицето Весна Јанкуловска, адреса 21 бр 53, 
вработен во Оу. Кирил и Методиј - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/28   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0117 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Гоце Чакаровски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на партија, се именува/избира лицето 
Крсте Стојановски, адреса ул.партизанска 55/5, 
предложен од политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/29   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0122/1 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Александар Бучковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање од партија, се 
именува/избира лицето Александар Бучковски, 
адреса Д. Лахчански 38/42, предложен од 
политичката партија СДСМ   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-35/30   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0125 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Васко Марков на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
пензија, се именува/избира лицето Цвета 
Димовска, адреса Галичица 18, вработен во ЈП 
Нискоградба - Битола   

На местото на заменик членот Кире 
Климески на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
боледување, се именува/избира лицето Ивана 
Вутичовска, адреса Епинал 11, вработен во 
ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/31   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0128 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЖИВКО ДОКУЛЕСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: здравствен состојба, се 
именува/избира лицето Елена Наумовска, 
адреса ул. 130 бр 3, вработен во Подрачна 
служба ФЗО - Битола   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Зоран Јовановски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на партија, се именува/избира лицето Сашо 
Рашковски, адреса с. Буково, предложен од 
политичката партија СДСМ   

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Александар Мурџевски на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: по барање на 
партија, се именува/избира лицето Славица 
Јаревска, адреса с. Буково предложен од 
политичката партија СДСМ   

Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-35/32   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0150/1 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Хекуран Реџепоски на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: по барање на партија, се 
именува/избира лицето Разим Дардовски, 
адреса с.Острец ,предложен од политичката 
партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/33   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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 
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весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0153 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор Тони Божиновски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: член во друга општина, се 
именува/избира лицето Вања Васковски, адреса 
Светозар Поповски 6б, вработен во ОУ Коле 
Канински   

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Бесник Баловски на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: по 
барање на партија, се именува/избира лицето 
Султан Суља, адреса, предложен од поли-
тичката партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/34   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0207 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
МЕРИ СТОЈАНОВА ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: во странство, се именува/избира 
лицето Ава Јаша, адреса Доленци, вработен во 
Мин.за труд и соц. политика-Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/35   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0208 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор Славица Парталовска на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование, се именува/избира лицето Владе 
Козаревски,адреса Сотир Врбевски 18, вработен 
во Факултет за биотехнички науки - Битола 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/36   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0212 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор СЕЛИМ СЕЛИМОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: дупли со Могила, се 
именува/избира лицето Вера Ѓоршевска, адреса 
Хераклеа 5, вработен во ОУ Трифун Пановски - 
Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-35/37   Општинска изборна комисија 
27.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0033 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЗОРАН КОРУНОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: здравствени причини, се 
именува/избира лицето Влатко Гроздановски, 
адреса Прилепска 62-1/9/а, вработен во ДСЕУ 
Ѓ.Наумов Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-38/1   Општинска изборна комисија 
28.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0100 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор Николче Јончевски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: претходно извлечен, се имену-
ва/избира лицето Лазо Гаштаров, адреса 13 Јули 
1/28 , вработен во ДСЗУ К.Шапкарев Битола  

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Пандора Алексова Запаренко на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: ангажирана во друга 
општина, се именува/избира лицето Благородна 
Петровска, адреса 4-ти Јули 8, вработен во ОУ 
Даме Груев Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-38/2   Општинска изборна комисија 
28.03.2014 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 9a 

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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0125 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Цвета Димовска на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
член во друга општина, се именува/избира 
лицето Билјана Јошевска, адреса Сисак 14, 
вработен во ОУ Тодор Ангелевски   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-38/3   Општинска изборна комисија 
28.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0153 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор Вања Васковски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: не постои во организацијата и на 
адресата, се именува/избира лицето Андерј 
Боглевски, адреса И. Милутиновиќ 25/8, 
вработен во Мин. за економија Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-38/4   Општинска изборна комисија 
28.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 29.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0100 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор Лазо Гаштаров на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: патува надвор од државата, се 
именува/избира лицето Анета Ристевска, адреса 
Маршал Тито 51 , вработен во ДСУ Ј.Сандански 
Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-40/1   Општинска изборна комисија 
29.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 29.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0087 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор ТУЛАЈ НУРЕДИНОВА--
МУСТАФА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: не е 
вработена, се именува/избира лицето Билјана 
Младеновска адреса Илинденска 18, вработен 
во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-41/1   Општинска изборна комисија 
29.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 29.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0115 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ДОЉА СЕКУЛОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: претходно член во одборот, 
се именува/избира лицето Арта Елмазова, 
адреса Цветан Димов 122 , вработен во ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИ-
ЈАЛНА РАБОТА-БИТОЛА   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-41/2   Општинска изборна комисија 
29.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 31.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0044 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ЛЕНЧЕ РАДЕВСКА на кого 
му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: не е вработена, се 
именува/избира лицето Мери Стоилкова,адреса 
Александар Турунџев 1, вработен во 
Педагошски факултет -Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-42/1   Општинска изборна комисија 
31.03.2014 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. 

 
 
 



ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  – 

 

СТР. 255 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 31.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0046 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор БЕЛИНДА СИПКОВСКА - ГАШТА-
РОВА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
надвор од државата, се именува/избира лицето 
Сузана Ѓеорѓиевска, адреса ул.Стив Наумов 
бр.110 Битола, вработен во Завод за 
рехабилитација - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-42/2   Општинска изборна комисија 
31.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 31.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0064 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВАНГЕЛ ЃОРЃИЕВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветно образование, се 
именува/избира лицето Марија Јошевска, адреса 
Adresa 

БРАЌА МИЛАДИНОВИ бр.82 , вработен во 
Музичко училиште-Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-42/3   Општинска изборна комисија 
31.03.2014 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. 256 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 31.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0071 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ЈЕЛИЦА ТРПЧЕВСКА ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: пензија, се именува/избира лицето 
Гордана Најдовска, адреса Пилепска 60-1/9, 
вработен во Оу Славко Лумбарко с. Новаци 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Зерин Кокалари на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
член во друга ОИК, се именува/избира лицето 
Снежана Стојанова, адреса Судска 15, вработен 
во ОУ Климент Охридски Битола   

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-42/4   Општинска изборна комисија 
31.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 31.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0077 

На местото на заменик членот Ружа 
Петровска на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
здравствени причини, се именува/избира лицето 
Татјана Трајковска, адреса Христо Ботев 27, 
вработен во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола 
  

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото 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. 09-42/5   Општинска изборна комисија 
31.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 31.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0124 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВЕСНА МИЛЕВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: надвор од 
државата, се именува/избира лицето Христина 
Мијалчева,адреса Карпош 8/3/6, вработен во ОУ 
Стув Наумов Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-42/6   Општинска изборна комисија 
31.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 31.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0140 

На местото на заменик членот ДАНИЈЕЛА 
СОТИРОВСКА на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: 
боледување, се именува/избира лицето Славица 
Костевска, адреса Стив Наумов 34, вработен во 
ОУ Климент Охридски Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-42/7   Општинска изборна комисија 
31.03.2014 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 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 258 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 31.03.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0147 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор СОЊА НИКОЛОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: член во ОИК 
Новаци, се именува/избира лицето Анета 
Петровска,адреса ДАМЕ ГРУЕВ 127, вработен 
во ДСУ Ј.Сандански Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-42/8   Општинска изборна комисија 
31.03.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 02.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0026 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
НИКОЛЧЕ ДИМОВСКИ ,на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: член во друг ОИК, се именува/избира 
лицето Душко Бојчевски, адреса Бул 1Ви Мај 
325а, вработен во ЈП Нискоградба - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-44/1   Општинска изборна комисија 
02.04.2014 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. 

 



ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  – 

 

СТР. 259 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 02.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0052 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ЈОВАН КУЗМАНОВСКИ на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: конфликт на интереси, се 
именува/избира лицето Владо Кузмановски, 
адреса Димитар Влахов 107, вработен во Оу. 
Ѓорги Сугарев - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-44/2   Општинска изборна комисија 
02.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 02.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0062 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
ГОРАН МИЛЕВСКИ на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: кандидат на пратеничка листа, се 
именува/избира лицето Весна Пандовска, 
адреса Карпош 5/1-17, вработен во ОСМУ Др. 
Јован Калаузи-Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-44/3   Општинска изборна комисија 
02.04.2014 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 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 260 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 02.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0070 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВЕСНА КОЧОВСКА на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: здравствени причини, се 
именува/избира лицето Владимир Трифу-
новски,  адреса Белградска 16, вработен во ДСУ 
Т.Даскало - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-44/4   Општинска изборна комисија 
02.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 02.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0093 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор СИЛВАНА РИСТЕВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: член во друг ОИК, 
се именува/избира лицето Радован Вељановски, 
адреса Никола Ѓ. Никлец 43, вработен во ЈП За 
стопанисување со шуми, Македонски шуми - 
Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-44/5   Општинска изборна комисија 
02.04.2014 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. 

 
 



ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  – 

 

СТР. 261 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 02.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0096 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор СИМОНА СИМУНОСКА--БАКРЕВСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: не работи, се 
именува/избира лицето Стефан Тасевски, 
адреса Сава Ковачевиќ 31, вработен во ОУ Коле 
Канински   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-44/6   Општинска изборна комисија 
02.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 02.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0110 

На местото на претседателот на избирачкиот 
одбор ВЕРА АЛЕКСОСКА СИЛЈАНОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: пензија, се 
именува/избира лицето Крсте Тасевски, адреса 
Гаврило Радомир 2, вработен во ОУ Б. 
Миладиновци -Могила с. Добрушево   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-44/7   Општинска изборна комисија 
02.04.2014 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 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 262 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 02.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0140 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ИВАНА ЗДРАВКОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: член во друг 
одбор, се именува/избира лицето Благоја 
Зајаковски,адреса 7 Јули 57, вработен во ДСУ 
Ј.Б. Тито Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-44/8   Општинска изборна комисија 
02.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 02.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0200 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВИОЛЕТА АЛАЧЕВА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: здравствени 
причини, се именува/избира лицето Тони 
Стојчевски,адреса Козара 26, вработен во 
Општина Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-44/9   Општинска изборна комисија 
02.04.2014 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. 263 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0051 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор АЛЕКСАНДАР МАКА-
РИЈОВСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: 
здравствени причини, се именува/избира лицето 
Валентина Нусева, адреса Струшка 14, вработен 
во Стрежево   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/1   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0076/1 

На местото на заменик членот ЈАСМИНА 
ТРОМБЕВА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: член 
во друг ОИК, се именува/избира лицето Вангел 
Мажевски, адреса Леринска 74 А, вработен во 
Музичко училиште-Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/2   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 10.03.2014 

 

СТР. 264 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0091 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Зоран Николовски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: здравствени причини, се 
именува/избира лицето Кристина Стојанова, 
адреса 7-ма Бригада 14, вработен во ОУ Гоце 
Делчев Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/3   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0106/1 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Виктор Медини на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор од 
следните причини: замена од партија, се 
именува/избира лицето Блерим Камберовски, 
адреса Меџитлија ул 1. бр.б ,предложен од 
политичката партија ДУИ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/4   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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. 265 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0120/1 

На местото на заменик членот ЕЛИЗАБЕТА 
СТЕФАНОВСКА на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: здравствени причини, се 
именува/избира лицето Елизабета Трајковскова, 
адреса Партизанска 59/7, вработен во ДСЕУ 
Ѓ.Наумов Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/5   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0121 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Хуљја Рочи на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: на 
пратеничка листа, се именува/избира лицето 
Мерсон Хусеиновски, адреса Жабени ул А бр б, 
предложен од политичката партија ДУИ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/6   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0127 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВ-
СКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: член 
во ИО во друга општина, се именува/избира 
лицето Даница Поповска,адреса 7 ми Јули 58 б, 
вработен во ДСУ Т.Даскало - Битола   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/7   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0146 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВ-
СКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: член 
во друга општина, се именува/избира лицето 
Лилјана Димовска,адреса Смилево 41, вработен 
во ОУ Тодор Ангелевски   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/8   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0204 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор ВЕСНА ЛОЗАНОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветно 
образование, се именува/избира лицето Трајан 
Зајаковски,адреса 7 јули 57, вработен во 
Агенција за финансиска поддршка на земјо-
делието   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/9   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0213 

На местото на заменик претседателот на 
избирачкиот одбор МАРИЈА АНГЕЛОВСКА на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: во избирачки 
одбор со Новаци, се именува/избира лицето 
Никола Босилковски,адреса 7 ЈУли 21, вработен 
во ЈП Комуналец   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-46/10   Општинска изборна комисија 
04.04.2014 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. 268 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0056 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Тијана Димовска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Кире Ралевски, адреса 
Дебарска 3 предложен од политичката партија 
СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-48/1   Општинска изборна комисија 
05.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0064 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Лидија Алиевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Надица Тумбовска, 
адреса Елпида Караманди предложен од 
политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-48/2   Општинска изборна комисија 
05.04.2014 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. 269 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0088 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Милан Јолевски на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање од партија, се 
именува/избира лицето Славчо Марчевски, 
адреса ул.Дебарска бр. 49а предложен од 
политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-48/3   Општинска изборна комисија 
05.04.2014 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 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0112 

На местото на членот на избирачкиот одбор 
Златко Митревски на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Синиша Матески, 
адреса 26-та 7/3/5, предложен од политичката 
партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-48/4   Општинска изборна комисија 
05.04.2014 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. 270 

Образец број 9a 
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, 14/14 и 
30/14), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.04.2014 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0211 

На местото на заменик членот на 
избирачкиот одбор Весела Балевска на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на партијата, се 
именува/избира лицето Наталија Балевска, 
адреса с. Горно Српци предложен од 
политичката партија СДСМ   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на 

неговото 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. 09-48/5   Општинска изборна комисија 
05.04.2014 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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