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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР
ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0026
За претседател се именува Данчевска
Билјана, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола
За заменик претседател се именува
Ацковска Менка, вработен во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За член се именува Крстевска Јагода, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Данчев Сашо, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Благојче Цветковски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Весна Крстевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Митревски
Петко, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Митревски
Мице, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Весна Бојчевска, предложен-а од политичката партија
СДСМ

За заменик член се именува Наташа
Венјанов Калаба, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.
Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во

СТР. 130 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

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

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0027
За претседател се именува Ленче Синановиќ-Христовска, вработен-a во ДСЕУ
Ѓ.Наумов Битола
За заменик претседател се именува
Михајлова Неда, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Петревски Љубе,
вработен-a во ОУ Даме Груев Битола
За член се именува Горгиевски Владо,
вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев Битола
За член се именува Александар Ржаниковски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Хрисула Бошковска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Талевска
Маријана, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик член се именува Филипова
Викторија, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Спасевски
Вангел, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Елизабета
Талевска, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската
изборна
комисија,
на
седницата одржана на ден 19.05.2011
година, во состав Претседател Зоран Насев,
и членовите на ОИК Битола во полн состав
го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0028
За претседател се именува Лена Дојошевска, вработен-a во Општина Битола
За заменик претседател се именува Тасева Татијана, вработен во ЈЗУ Псих. болница Демир Хисар
За член се именува Ташкова Жаклина,
вработен-a во ФАМИС-Битола
За член се именува Ристевски Петар,
вработен-a во ОСМУ Др. Јован КалаузиБитола
За член се именува Илиевски Николче,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Ѓорге Фидановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Јанакиевски
Валентино, вработен-a во Општина Битола
За заменик член се именува Димовски
Јованчо, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница - Битола
За заменик член се именува Фидановски Менде, предложен-а од политичката
партија СДСМ

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Љупчо Димовски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08,
163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската
изборна комисија, на седницата одржана на
ден 19.05.2011 година, во состав Претседател
Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во
полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0029
За претседател се именува Марковска
Весна, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик претседател се именува Ивановски Томислав, вработен во Општина
Битола

БРОЈ 7 – СТР. 131

За член се именува Мелина Христова,
вработен-a во ОУ К.Методиј - Битола
За член се именува Марика Иванова,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Зоран Тодоровски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Лецо Дамчевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Пишмановска Мирјана, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Дуковска
Елизабета, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола
За заменик член се именува Ајфер Рифатовска, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Дејан Сотировски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 132 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0030
За претседател се именува Ангелова
Клементина, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик претседател се именува
Јанева Јасмина, вработен во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За член се именува Кебаковска Весна,
вработен-a во ДСУ Ј.Сандански Битола
За член се именува Симоновиќ Александра, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Мустафа Ислам,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Роза Талевска, предложен-а од политичката партија ВМРО ДПМНЕ
За заменик член се именува Мустафов
Дилавер, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Рамаданова
Мубера, вработен-a во Мин. за труд и соц.
политика-Битола
За заменик член се именува Вевки
Несим, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Елена
Ангелковска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.
Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0031
За претседател се именува Оливер Поповски, вработен-a во Агенција за катастар
на недвижности
За заменик претседател се именува Ристевска Елизабета, вработен во Завод за
здравствена заштита - Битола
За член се именува Томе Делов, вработен-a во Оу К. П. Мисирков Бистрица
За член се именува Атанасова Гордана,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Стевче Груевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Методија Најденовски, предложен-а од политичката патија
ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Томе Долов,
вработен-a во Оу К. П. Мисирков Бистрица
За заменик член се именува Жежовски
Димче, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Орхан Рифат,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Иле Костадиновски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0032
За претседател се именува Јоновски
Владо, вработен-a во ДСУ Т. Даскало Битола

БРОЈ 7 – СТР. 133

За заменик претседател се именува Јосифовски Кире, вработен во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За член се именува Николовска Љупка,
вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки завод Битола
За член се именува Наумова Виолета,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Жанета Сотировска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Весела Стојановска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Кузева Вера,
вработен-a во Музичко училиште-Битола
За заменик член се именува Јоновска
Дивна, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик член се именува Елена Грашковска, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Симе
Георгиевски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 134 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0033
За претседател се именува Јулија Ивановска, вработен-a во ОУ Климент Охридски Битола
За заменик претседател се именува Катерина Петровска, вработен во ОУ К. Методиј
- Битола
За член се именува Иванов Јован, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Билјана Цветковска
Димова, вработен-a во Факултет за учители
За член се именува Никола Ѓорески,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Лилјана Трајковска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Коруновски
Зоран, вработен-a во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола
За заменик член се именува Трајковска
Весна, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За заменик член се именува Ристевски
Пеце, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Валентина
Соколовска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0034
За претседател се именува Стоилов
Милчо, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик претседател се именува
Јошевска Марина, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Костовска Нада, вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Марија Мицалевска,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Александар Димовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Корлевски Петар,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Ристевска
Оливера, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Иванов Никола, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Весна Николиќ, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Марковски
Кире, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 135

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

За заменик претседател се именува Митревска Роза, вработен во Завод за здравствена заштита - Битола
За член се именува Ралевска Ирена,
вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Роме Владимир,
вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Драган Буквиќ,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Борисовска Гордана,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Стаменковски Драган, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито
Битола
За заменик член се именува Ралевски
Андреја, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола
За заменик член се именува Петар
Здравковски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Петковски
Пеце, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0035
За претседател се именува Рапешанова
Нада, вработен-a во ДСУ Т. Даскало - Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 136 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0036
За претседател се именува Стефановска
Соња, вработен-a во Мин. за труд и соц. политика-Битола
За заменик претседател се именува
Верка Петковска, вработен во ОУ Даме
Груев Битола
За член се именува Крстева Елизабета,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Трајковска Гордана,
вработен-a во Музичко училиште-Битола
За член се именува Жанета Христовска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Талевска Драгица,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Марковски
Благоја, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Костов
Борис, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Миле Јончевски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Дамјановски Благојче, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.
Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0037
За претседател се именува Талевска Мирјана, вработен-a во Мин. за здравство Битола
За заменик претседател се именува Гаштаров Лазо, вработен во ДСЗУ К. Шапкарев
Битола
За член се именува Ангеловски Зоран,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Кривашија Мери,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Панде Велјановски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Ристевски Зоран,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Пажиќ Василка, вработен-a во Мин. за здравство Битола
За заменик член се именува Трајков
Стоил, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Марија
Саздановска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Талевска
Анита, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0038
За претседател се именува Трајковски
Роберто, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола

БРОЈ 7 – СТР. 137

За заменик претседател се именува
Димитар Папастерјевски, вработен во Архитектонски факултет - Скопје
За член се именува Апостоловска Горгиев
Татјана, вработен-a во ОУ Даме Груев Битола
За член се именува Шепендиева Жанета,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Дејан Нечовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Петковски Ристо,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Димитриевска Слободанка, вработен-a во ЈЗУ
Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Витанова
Гордана, вработен-a во Економски факултет- Прилеп
За заменик член се именува Пеце Пејчиновски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Јанкуловска
Кристина, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 138 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0039
За претседател се именува Љубиша Брдаревски, вработен-a во Управа за јавни
приходи
За заменик претседател се именува
Љупчо Крствски, вработен во Затвор
За член се именува Нешковски Борче,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Галевска Роза, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Крстевска Дајана,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Горан Ристаноски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Шамбевски
Драги, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Лозановска
Биљана, вработен-a во Мин. за здравство
Битола
За заменик член се именува Маневски
Злате, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Силвана
Блажевска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0040
За претседател се именува Велјановски
Стево, вработен-a во Мин. за здравство Битола
За заменик претседател се именува
Илиевска Ленче, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Ленче Крстевска,
вработен-a во ОУ Б. Миладиновци -Битола
с. Добрушево
За член се именува Чолаковски Дано,
вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев Битола
За член се именува Степановски Зоран,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Жарко Груевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Гроздановска Мирка, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Драгарска
Сузана, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Николовски
Мендо, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Елизабета
Ѓоргиевска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0041
За претседател се именува Биртановски
Илија, вработен-a во ОУ Стив Наумов, с.
Пласница

БРОЈ 7 – СТР. 139

За заменик претседател се именува
Биртановска Ружа, вработен во ОУ Стив
Наумов, с. Пласница
За член се именува Митревски Љубе,
вработен-a во Факултет за учители
За член се именува Степановски Аце,
вработен-a во Завод за рехабилитација Битола
За член се именува Недановски Благојче,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Оливер Јотевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Здравковски
Димче, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Дуртановска Маријана, вработен-a во ЈЗУ Псих.
болница Демир Хисар
За заменик член се именува Петковски
Васко, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Ивица
Здравковски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 140 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0042
За претседател се именува Тодоровски
Милан, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик претседател се именува Најдовски Пецо, вработен во ДСУ Т. Даскало Битола
За член се именува Оливер Талески, вработен-a во Мин. за земј. шум. водостопанство
За член се именува Ристовски Благој,
вработен-a во ФАМИС-Битола
За член се именува Јаневски Видан,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Пеце Вендмовски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Петревски
Веле, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За заменик член се именува Неделковска Љуба, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Ангелковски Горан, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Зоре Кулевски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0043
За претседател се именува Босилковски
Добре, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик претседател се именува Димовска Весна, вработен во Завод за
рехабилитација - Битола
За член се именува Јоновска Мимоза,
вработен-a во Мин. за здравство Битола
За член се именува Атанасовски Методија,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Петковски Ангел,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Грујовска Марија,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Лазеска
Трајана, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Велјановска
Луиза, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Наумов
Љупчо, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Стефановска Жанета, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 141

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

За заменик претседател се именува Атанасова Васка, вработен во Технички факултет-Битола
За член се именува Стоилков Ванче,
вработен-a во Музичко училиште-Битола
За член се именува Ристов Мите, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Маја Цветанова,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Михевска Мери,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Петковски
Ратко, вработен-a во Мин. за земј.шум.
водостопанство
За заменик член се именува Ѓорѓиевски
Ѓорѓи, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Пармачки
Евтим, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Прчевска
Јасминка, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0044
За претседател се именува Јошевска
Даринка, вработен-a во Државен архив
Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 142 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0045
За претседател се именува Момева
Лилјана, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик претседател се именува Стефановски Благоја, вработен во ЈЗУ
здравствен дом Битола
За член се именува Петковски Кристијан, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Алексовска Ребека,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Стојановски Зоран,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Петровски Менде,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Пецо Ројковски, вработен-a во Оу Славко Лумбарко
с. Новаци
За заменик член се именува Милевска
Виолета, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола
За заменик член се именува Тасевски
Георги, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Попчевски
Златко, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.
Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08,
163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската
изборна комисија, на седницата одржана на
ден 19.05.2011 година, во состав Претседател
Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во
полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0046
За претседател се именува Гугучевска
Марина, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За заменик претседател се именува Наумовска Цана, вработен во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За член се именува Спировска Елизабета,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Трајков Димитар,
вработен-a во ДСУ Ј.Сандански Битола
За член се именува Вера Стефановска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Мануела Талевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Маневска
Соња, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Аврамовски
Петар, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Валентина
Граматковска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Идаи Демири, предложен-а од политичката партија
ДУИ

БРОЈ 7 – СТР. 143

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

За заменик претседател се именува
Кочовски Љупче, вработен во Општина
Битола
За член се именува Кочовска Љубица,
вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Зајаковски Благоја,
вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Александар Поповски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За член се именува Јетон Јусуфи, предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Александар
Ѓоргиевски, вработен-a во Центар за социјални работи
За заменик член се именува Гркова Еленица, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За заменик член се именува Петар Јовановски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Митра Митревска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0047
За претседател се именува Поповски
Методија, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов
Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 144 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0048
За претседател се именува Петреска
Елизабета, вработен-a во Завод за здравствена заштита - Битола
За заменик претседател се именува Илијевска Марија, вработен во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За член се именува Трајков Благој, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Василевски Боривој,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Зоран Степановски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Елена Дамчевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Јуруковска
Лидија, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Ленче Налевска, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За заменик член се именува Пеце Здравевски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Анита
Јуруковска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0049
За претседател се именува Ѓошевска
Лидија, вработен-a во ДСУ Ј.Сандански Битола
За заменик претседател се именува
Пападимитриу Евангелос, вработен во ЈЗУ
Геронтолошки завод - Битола
За член се именува Најденовска Мери,
вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев Битола
За член се именува Божиновска Васа,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Ангелевски Љупчо,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Дора Радевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Павловска
Мирјана, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Радевска
Ирина, вработен-a во Мин. за информатичко општество
За заменик член се именува Златко Димов,
предложен-а од политичката партија СДСМ

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Дубравка
Мицевска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0050
За претседател се именува Марковски
Драги, вработен-a во Мин. за финансиииБитола
За заменик претседател се именува Димитрова Нада, вработен во ЈЗУ здравствен
дом Битола

БРОЈ 7 – СТР. 145

За член се именува Ѓоргиевски Никола,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Тодоровски Сашо,
вработен-a во Музичко училиште-Битола
За член се именува Николче Георгиевски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За член се именува Билјана Митревска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Јончовска
Елизабета, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Муловска
Елизабета, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Алберт
Алиевски, предложен-а од политичката партија ДПА
За заменик член се именува Ениса
Демири, предложен-а од политичката партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 146 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0051
За претседател се именува Ангелковска
Анета, вработен-a во ДСУ Т. Даскало - Битола
За заменик претседател се именува Соколовска Пена, вработен во ДСУ Н.Н.Борче
Крушево
За член се именува Србиновска Милица,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Велјановска Весна,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Андријана Богдановска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Пере Велевски, предложен-а од политичката партија ВМРО ДПМНЕ
За заменик член се именува Фејзуловска
Албиона, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Узуновска
Мирјана, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик член се именува Ордан Недановски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Дијана Богдановска, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0052
За претседател се именува Спировска
Анета, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик претседател се именува Лилјана Милевска, вработен во Завод за здравствена заштита - Битола
За член се именува Пармаковски Стево,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Соња Кумп, вработен-a во Дом за доенчиња
За член се именува Мицковски Ѓорги,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Владо Кузмановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Мицевска
Елица, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Крстевска
Вера, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Мицковски
Емилијан, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Валентина
Нечовска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0053
За претседател се именува Петковски
Менде, вработен-a во Министерство за
образование

БРОЈ 7 – СТР. 147

За заменик претседател се именува
Мијаковски Илија, вработен во Технички
факултет-Битола
За член се именува Димовска Виолета,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Здравкова Јагода,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Николче Ѓоргиевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Благојче Митровски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Здравковска
Аница, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Јагода
Здравкова, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Сашо Костадиновски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Никола
Велевски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 148 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0054
За претседател се именува Трајковски
Стојан, вработен-a во ДСУ К.П Мисирков Д. Хисар
За заменик претседател се именува Елизабета Цветкова, вработен во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За член се именува Христова Мимоза,
вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев Битола
За член се именува Петковски Страхил,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Мирјана Костадиновска, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Елица Стаматова,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Билјана
Граматковски, вработен-a во Факултет за
учители
За заменик член се именува Цветкова
Елизабета, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Павлинка
Костадиновска, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Драги Талевски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.
Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0055
За претседател се именува Милевска
Славица , вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик претседател се именува Матлиевска Теодора, вработен во Мин. за земј.
шум. водостопанство
За член се именува Спасевски Киро, вработен-a во Управ за хидро. мет. работиБитола
За член се именува Стојчевска Николинка,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Биљана Петровска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Елена Тодорова,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Валентина
Ризова, вработен-a во Дом за доенчиња

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Стојчевски
Гоце, вработен-a во ДСУ Т. Даскало - Битола
За заменик член се именува Златко
Петровски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Емилија
Крстевска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0056
За претседател се именува Пејчиновска
Ирена, вработен-a во ДСУ Ј.Сандански Битола

БРОЈ 7 – СТР. 149

За заменик претседател се именува
Алтипармаковски Игор, вработен во ЈЗУ
здравствен дом Битола
За член се именува Стојчевски Тони,
вработен-a во Општина Битола
За член се именува Талевска Мери,
вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Ирена Цветковска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Димитар Ѓоргиевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Марушевска
Јагода, вработен-a во Технички факултетБитола
За заменик член се именува Елизабета
Георгиевска, вработен-a во ОУ Гоце Делчев
Битола
За заменик член се именува Лидија Недановска, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Никола
Ѓоргиевски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 150 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0057
За претседател се именува Цане Петковски, вработен-a во Оу Александар Турунџев
Кукуречани
За заменик претседател се именува
Јасмина Никиќ Десановска, вработен во
ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола
За член се именува Мажант - Марија Кузмановска, вработен-a во Факултет за учители
За член се именува Валентина Лазаревска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За член се именува Гордана Георгиевска
Неделковски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За член се именува Алексовски Зоран,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Дејан
Патрногиќ, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов
Битола
За заменик член се именува Милева
Секулоска, вработен-a во ОУ Гоце Делчев
Битола
За заменик член се именува Горан Долевски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Стојковска
Катерина, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.
Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0058
За претседател се именува Александар
Поповски, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За заменик претседател се именува Костадина Стерјева, вработен во Општина Битола
За член се именува Гордана Димитровска, вработен-a во Факултет за биотехнички науки - Битола
За член се именува Нада Шундовска,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Стеванка Велјановски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Тодоровски Гоце,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Маја Трајковска, вработен-a во Музичко училиштеБитола
За заменик член се именува Јане Натев,
вработен-a во ОСМУ Др. Јован КалаузиБитола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Александар
Димовски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Зоран Литовски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 151

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

За заменик претседател се именува
Анета Ристевска, вработен во ДСУ Ј. Сандански Битола
За член се именува Викторија Петковска,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Магдалена Наумовска, вработен-a во Музичко училиштеБитола
За член се именува Љубомир Кочински,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Рашајковска Ленка,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Љупчо
Алексовски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Анета
Петровска, вработен-a во Завод и музеи
За заменик член се именува Љупчо
Георгиевски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Кољановска
Ружа, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0059
За претседател се именува Тони Коњановски, вработен-a во Завод за здравствена
заштита - Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 152 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0060
За претседател се именува Цвете Димитриеска, вработен-a во Технички факултет-Битола
За заменик претседател се именува Јани
Сервини, вработен во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За член се именува Томе Андоновски,
вработен-a во ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Драган Груески,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Владимир Натев,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Ламбо Плушковски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Зора Ѓеоргиева, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За заменик член се именува Борис Андоновски, вработен-a во ДСУ Т. Даскало Битола
За заменик член се именува Биљана
Лукиќ, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Мери Арсовска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0061
За претседател се именува Кирил Јагоридовски, вработен-a во ДСУ Т. Даскало
- Битола
За заменик претседател се именува
Јованка Бектешовска, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Оливера Нацка,
вработен-a во Осн.јавно обвинителство
За член се именува Ацо Кимовски,
вработен-a во Државен архив Битола
За член се именува Лидија Бошевска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Игор Сековски, предложен-а од политичката партија ВМРО ДПМНЕ
За заменик член се именува Лилјана
Илиевска, вработен-a во ОУ Стив Наумов
Битола
За заменик член се именува Лазо Ројковски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За заменик член се именува Игор Огненов,
предложен-а од политичката партија СДСМ

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Елизабета
Емин, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0062
За претседател се именува Елена Христовска, вработен-a во Музичко училиштеБитола
За заменик претседател се именува
Фанче Јошевска, вработен во ОУ Елпида
Караманди

БРОЈ 7 – СТР. 153

За член се именува Снежана Димитровска, вработен-a во Завод за здравствена заштита - Битола
За член се именува Наташа Груевска,
вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки завод Битола
За член се именува Валентина Кожумановска, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Љупчо Петровски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Николче
Пецаков, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Тони Поповски, вработен-a во Завод за здравствена
заштита - Битола
За заменик член се именува Билјана Талевска, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Зоран
Наумовски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 154 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0063
За претседател се именува Цветанка
Бандевска, вработен-a во ДСУ Ј.Сандански
Битола
За заменик претседател се именува
Мирјана Лавуровска, вработен во ОУ К.
Методиј - Битола
За член се именува Сребре Дамчевски,
вработен-a во Државен архив Битола
За член се именува Марија Маленковска
-Тодорова, вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Љубе Јончевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Снежана Жежовска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Гордана
Илиевска, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик член се именува Марија Петровска, вработен-a во Управа за јавни приходи
За заменик член се именува Весна Манојловска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Благој Нечаков, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0064
За претседател се именува Снежана
Атанасовска, вработен-a во ДСУ Ј. Сандански Битола
За заменик претседател се именува
Доста Нешковска, вработен во Вишо јавно
обвинителство
За член се именува Маријана Тодоровска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Лилјана Стрезовска,
вработен-a во Генерален секретаријат на
влада на РМ
За член се именува Гоце Златевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Јане Гацовски, предложен-а од политичката партија ВМРО ДПМНЕ
За заменик член се именува Ило Мишевски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Јованка
Русомаровска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Јанко Велевски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Никола
Богоевски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 155

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

За заменик претседател се именува
Петра Карапетроска, вработен во ОУ К.
Методиј - Битола
За член се именува Милутин Василев,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Кире Грбевски,
вработен-a во ДСУ Ј.Сандански Битола
За член се именува Зоран Талевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Ристо Марчевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Соња
Христовска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Снежана
Јошевска, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола
За заменик член се именува Васко
Митановски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Томе Мерковски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0065
За претседател се именува Наташа
Младеновска Лазаревска, вработен-a во Дом
за доенчиња

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 156 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0066
За претседател се именува Јулијана Ивановски, вработен-a во Општина Битола
За заменик претседател се именува Кире
Најдовски, вработен во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За член се именува Ружа Симоновска,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Елица Велјановска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Зоран Пљушковски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Елизабета Десановска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Кире Најдовски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Снежана Ристевска, вработен-a во ОУ Даме Груев Битола
За заменик член се именува Мендо
Петровски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Христина
Гичевска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0067
За претседател се именува Александар
Цветкоски, вработен-a во ДСУ Ј.Сандански
Битола
За заменик претседател се именува Атанас Чапкуновски, вработен во Мин. за финансиии- Битола
За член се именува Љиља Чапкуновска,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Розета Сокароска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Жарко Николовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Јовановски Дејанчо,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Зоран Стојаноски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Горица Велевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Алексо
Асамбелевски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Стојовски
Марко, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0068
За претседател се именува Зоран Котевски,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За заменик претседател се именува Васко Стојановски, вработен во Технички факултет-Битола

БРОЈ 7 – СТР. 157

За член се именува Душко Швиѓер, вработен-a во Оу Елпида Караманди
За член се именува Татјана Димитриовска, вработен-a во Завод за рехабилитација Битола
За член се именува Славко Трифуновски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За член се именува Крстевска Анета,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Славица
Парталовска, вработен-a во ОСМУ Др.
Јован Калаузи-Битола
За заменик член се именува Виолета
Бурлиовска, вработен-a во Осн. јавно обвинителство
За заменик член се именува Шамбевска
Жаклина, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Најдовски
Александар, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 158 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0069
За претседател се именува Златко Томски, вработен-a во Општина Битола
За заменик претседател се именува Жаклина Ѓоревска, вработен во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За член се именува Розица Лингуровска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Лилјана Влаху, вработен-a во Мин. за здравство Битола
За член се именува Поповски Драганчо,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Весна Штраклевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Доста Калиновска, вработен-a во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола
За заменик член се именува Ристо Ѓоревски, вработен-a во Македонска опера и
балет - Скопје
За заменик член се именува Радевска
Кети, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Наташа Каровска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0070
За претседател се именува Елизабета
Наумовска, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик претседател се именува
Анастас Симоновски, вработен во Мин. за
земј.шум. водостопанство
За член се именува Билјана Стаматова,
вработен-a во Мин. за финансиии- Битола
За член се именува Василе Најдовски,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Мицевска Маја,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Поповски Богоја,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Сузана
Иванова, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов
Битола
За заменик член се именува Татјана
Божиновска, вработен-a во Музичко училиште-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Павловска
Здравка, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Алмира
Кораќ, предложен-а од политичката партија
ДУИ

БРОЈ 7 – СТР. 159

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

За заменик претседател се именува
Билјана Пецакова Канатларовска, вработен
во ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола
За член се именува Славе Јошевски,
вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев Битола
За член се именува Лидија Трајковска,
вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев Битола
За член се именува Николовска Виолета,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Виолета Стојаноска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Моника
Јовановска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Лидија Милевска, вработен-a во Мин. за информатичко општество
За заменик член се именува Марија Даскалова, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Агрон Демировски, предложен-а од политичката партија ДУИ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0071
За претседател се именува Иљо Трајковски, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 160 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0072
За претседател се именува Татјана Црнеец, вработен-a во ОСУ Ѓ.Наумов
За заменик претседател се именува
Даниел Поповски, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Вилма Костовска,
вработен-a во Музичко училиште-Битола
За член се именува Ваица Илиева, вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Ѓорги Дамјанов,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Денис Расимовски,
предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Лилјана Талевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Златка Стојановска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Елена Даскалова, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Љупчо
Ивановски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0073
За претседател се именува Иванчо Василевски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик претседател се именува Даниела Ќурчиевска, вработен во Технички
факултет-Битола
За член се именува Зоран Ѓурковиќ,
вработен-a во ДСУ К.П Мисирков - Д. Хисар
За член се именува Борко Тромбев, вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Марко Ралевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Јовановска Павлина,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Виолета
Крстевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Милена
Цветковска, вработен-a во ОУ Даме Груев
Битола
За заменик член се именува Будимир
Граберски, предложен-а од политичката
партија СДСМ

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Кртиќ Марина, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.
Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0074
За претседател се именува Оливера Бундевска Каранфиловска, вработен-a во ЈЗУ
Клиничка болница-Битола

БРОЈ 7 – СТР. 161

За заменик претседател се именува Вилма Петревска Анастасовска, вработен во
Завод за рехабилитација - Битола
За член се именува Нина Димовска, вработен-a во Мин. за земј.шум. водостопанство
За член се именува Вера Христовска,
вработен-a во Осн.јавно обвинителство
За член се именува Марија Балтова,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Бојковски Борче,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Љубиша
Каранфиловски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За заменик член се именува Татјана
Стаменковиќ, вработен-a во Оу Коле Канински
За заменик член се именува Роза Петревска, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Јошевски
Зоран, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 162 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0075
За претседател се именува Татијана Чумандра Илиевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик претседател се именува
Ленче Христова Георгиевска, вработен во
ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Дона Тромбева, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Хрисула Кочинска,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Билјана Палашовска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Неделкова Јагода,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Ацо Михајловски, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За заменик член се именува Никола
Трајановски, вработен-a во Музичко училиште-Битола
За заменик член се именува Јулијана
Ивановска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Неделков
Тони, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0076
За претседател се именува Владо Ласовски, вработен-a во Мин. за транспорт-Битола
За заменик претседател се именува
Жаклина Стефановска, вработен во Мин. за
транспорт-Битола
За член се именува Пецо Николовски,
вработен-a во Економски факултет- Прилеп
За член се именува Лидија Тфирст Митревска, вработен-a во Естреја Овадија Мара
За член се именува Сузана Цветковска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Алим Демироски,
предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Цветанка
Шокларовска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Елена Гроздановска Стефановска, вработен-a во
ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Светлана
Трајковска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Виолета
Ковачевиќ, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0077
За претседател се именува Ратко Талевски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола

БРОЈ 7 – СТР. 163

За заменик претседател се именува
Елеонора Блажевска, вработен во Факултет
за биотехнички науки - Битола
За член се именува Вера Алексоска,
вработен-a во Подрачна служба ФЗО Битола
За член се именува Весна Петревска,
вработен-a во Музичко училиште-Битола
За член се именува Левко Петревски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Димитар Неделковски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Љупчо
Ѓоргиевски, вработен-a во Народен Театар
Битола
За заменик член се именува Илчо Спировски, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов
Битола
За заменик член се именува Весна Пејчиновска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Кочо Чака,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 164 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0078
За претседател се именува Дијана Талева, вработен-a во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола
За заменик претседател се именува Сашо Спасески, вработен во Царинска управа
на Р. Македонија
За член се именува Весна Микаровска,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Стефан Талев, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Зоран Чунковски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Цане Брајановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Љиљана
Спасевска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Ѓорѓи
Микаровски, вработен-a во Технички факултет-Битола
За заменик член се именува Снежана
Иликевска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Едрит
Реџеповски, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0079
За претседател се именува Јованка
Јошевска, вработен-a во Вишо јавно обвинителство
За заменик претседател се именува Рената Бојаџиева Цветковска, вработен во ЈЗУ
здравствен дом Битола
За член се именува Евгенија Бекташ
Јосифовска, вработен-a во Општина Битола
За член се именува Јован Налбанти,
вработен-a во ДСУ Ј.Сандански Битола
За член се именува Загорка Димитровска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Љубиша Гарабилевиќ, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Мери Костовска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Рамона
Белевска, вработен-a во Мин.за труд и соц.
политика-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Томислав
Велковски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Слаџана
Гарабиљевич, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 165

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

За заменик претседател се именува
Душка Апчевска, вработен во ОСМУ Др.
Јован Калаузи-Битола
За член се именува Тони Ѓоргиевски,
вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Благој Јовановски,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Томче Гемту, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Александар Петровски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Елеонора
Адамовска, вработен-a во Завод за здравствена заштита - Битола
За заменик член се именува Рушка Стојкова, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Ленче Петровска, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Тони Буџаковски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0080
За претседател се именува Драган Ѓоргиевски, вработен-a во ОУ Стив Наумов
Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 166 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0081
За претседател се именува Валентин
Пржита, вработен-a во Мин. за транспортБитола
За заменик претседател се именува Ацо
Илиевски, вработен во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За член се именува Дијана Димитрова,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Паца Жатева, вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Гоце Ефтинџиовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Миле Најденовски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Валентина
Славкоска, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик член се именува Зоран Николовски, вработен-a во Економски факултет- Прилеп
За заменик член се именува Ана Дуковска, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Владе Ристевски, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0082
За претседател се именува Мирослав
Дамчевски, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик претседател се именува Виолета Марковска, вработен во ОУ Б. Миладиновци -Битола с. Добрушево
За член се именува Наташа Бајовска,
вработен-a во Мин. за здравство Битола
За член се именува Оливер Огненовски,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Вељановска Тодорка,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Соња Петреска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Драган
Дамјановски, вработен-a во Тетовски универзитет
За заменик член се именува Гордана Танеска, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Костовски
Гоце, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Маријан
Гиновски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0083
За претседател се именува Марјана
Спасевска, вработен-a во Општина Битола

БРОЈ 7 – СТР. 167

За заменик претседател се именува Боби
Коминовски, вработен во Музичко училиште-Битола
За член се именува Љиљана Маруши,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Љубица Трајковска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Александар Тодорчевски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Пеце Славковски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Наташа
Блажевска Табаковска, вработен-a во ДСЗУ
К.Шапкарев Битола
За заменик член се именува Лепа Димитриевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Весна Најдовска, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Гордана
Матевска, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:ротив ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 168 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0084
За претседател се именува Кире Ѓорѓиевски, вработен-a во Општина Битола
За заменик претседател се именува Весна Василевска, вработен во ДСУ Ј. Сандански Битола
За член се именува Ката Димовска, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Билјана Лумбуровска,
вработен-a во ДСЗУ К. Шапкарев Битола
За член се именува Дамевски Љубен,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Никола Ивановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Николче
Шулевски, вработен-a во ДСУ Ј. Сандански
Битола
За заменик член се именува Офелија
Ангеловска, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола
За заменик член се именува Дамевски
Горан, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Маринчо
Костовски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговотоо донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0085
За претседател се именува Кирил Печалев, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За заменик претседател се именува Нада
Поповска, вработен во Општина Битола
За член се именува Славица Настевска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Славе Димитриовски,
вработен-a во ДСУ Ј. Сандански Битола
За член се именува Јован Бундалевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Ѓорѓи Црномаров,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Марина
Црномарова, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Соња Печалева, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Оливера
Димитровска, предложен-а од политичката
партија СДСМ

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Нуер Арслани, предложен-а од политичката партија
ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговотоо донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

БРОЈ 7 – СТР. 169

За член се именува Михајло Ташковски,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Илинка Димитрова,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Златка Ставревска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Садетин Мустафовски, предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Оливера
Марковска, вработен-a во Завод за здравствена заштита - Битола
За заменик член се именува Марика
Стефановска, вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки завод - Битола
За заменик член се именува Петар Јовановски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Наташа Јовевска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

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

Ова решение влегува во сила со денот на
неговотоо донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската
изборна
комисија,
на
седницата одржана на ден 19.05.2011
година, во состав Претседател Зоран Насев,
и членовите на ОИК Битола во полн состав
го донесе следното

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

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0086
За претседател се именува Ардита Демировска, вработен-a во Државен архив Битола
За заменик претседател се именува Снежана Стефановска, вработен во Завод за
здравствена заштита - Битола

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 170 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0087
За претседател се именува Илија Чаловски,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За заменик претседател се именува
Кристина Неделковска, вработен во ОУ К.
П. Мисирков Бистрица
За член се именува Петар Стојановски,
вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За член се именува Лилјана Стојановска,
вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола
За член се именува Николче Георгиев,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Доневска Василка,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Гани Зекиров, вработен-a во Факултет за учители
За заменик член се именува Сашо Кузмановски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Милан
Ристевски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Марушевски Александар, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговотоо донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0088
За претседател се именува Љуба Огненовска, вработен-a во Мин. за финансиииБитола
За заменик претседател се именува
Елена Богојоска, вработен во Естреја Овадија Мара
За член се именува Василка Карадаковска, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За член се именува Љубица Петровска,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Владо Каровски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Јовановски Горан,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Дашурие
Фетовска, вработен-a во Завод за здравствена заштита - Битола
За заменик член се именува Горица
Буџаковска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Лилјана
Каровска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Никодиновски Николче, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговотоо донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0089
За претседател се именува Петровски
Душко , вработен-a во ФАМИС-Битола

БРОЈ 7 – СТР. 171

За заменик претседател се именува Божиновска Славица, вработен во ОУ Б.
Миладиновци -Битола с. Добрушево
За член се именува Котевска Ратка, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Марица Поповска,
вработен-a во ЈЗУ Псих. болница Демир
Хисар
За член се именува Борис Питошка,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Волчевски Петар,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Тефкиу
Неџмедин, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Апостоловска Сузана, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За заменик член се именува Омер Алиовски, предложен-а од политичката партија
ДПА
За заменик член се именува Елона Кокаљари, предложен-а од политичката партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговотоо донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 172 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0090
За претседател се именува Лазаревски
Љупчо, вработен-a во Општина Битола
За заменик претседател се именува
Јордановска Јагода, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Бучевска Дунавка,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Велевска Јагода, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Тони Гулабовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Трајчевска Татијана,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Јовчевска
Јасна, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За заменик член се именува Ристовска
Сузана, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Аце Петковски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Неделковска Билјана, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговотоо донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0091
За претседател се именува Петровска
Наташа, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За заменик претседател се именува Силвана Поповска, вработен во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За член се именува Андреевска Лела,
вработен-a во ФАМИС-Битола
За член се именува Трпкова Габриела,
вработен-a во ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Брглева Лидија,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Оливер Трајковски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Ивановска
Дијана, вработен-a во ДСУ К.П Мисирков Д. Хисар
За заменик член се именува Атанасовска
Соња, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За заменик член се именува Ангеловски
Јовица, предложен-а од политичката партија СДСМ

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Лирим
Османовски, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговотоо донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0092
За претседател се именува Булаковски
Зоран, вработен-a во Мин. за финансиииБитола
За заменик претседател се именува
Дамјановска Весна, вработен во Музичко
училиште-Битола

БРОЈ 7 – СТР. 173

За член се именува Граматковска Весела, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За член се именува Марија Котевска,
вработен-a во ОСМУ Др. Јован КалаузиБитола
За член се именува Неат Муратовски,
предложен-а од политичката партија ДПА
За член се именува Тасевски Томе, предложен-а од политичката партија ВМРО ДПМНЕ
За заменик член се именува Котевска
Добра, вработен-a во Мин. за здравство
Битола
За заменик член се именува Христовски
Томе, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За заменик член се именува Мирка
Ангеловска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Јешим Сејфуловска, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 174 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0093
За претседател се именува Ѓорѓиевска
Весна, вработен-a во Општина Битола
За заменик претседател се именува
Ѓорѓиевска Слободанка, вработен во Подрачна служба ФЗО - Битола
За член се именува Ристевски Ристе,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Цветковска Мира, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница Демир Хисар
За член се именува Дамчевски Димче,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Благојче Јолевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Азире Иса,
вработен-a во Дом за стари лица
За заменик член се именува Ахмедова
Едает, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Борче Илиевски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Никола
Стојановски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0094
За претседател се именува Касаповска
Милена, вработен-a во ФАМИС-Битола
За заменик претседател се именува Касаповска Риза, вработен во Мин. за економија Битола
За член се именува Петровски Драган,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Печипајковска Љубица, вработен-a во Општина Битола
За член се именува Јанчевски Ангелко,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Крсте Печипајковски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Талевски
Гоце, вработен-a во Државно правобранителство
За заменик член се именува Галовски
Томо, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За заменик член се именува Гоце Трајковски, предложен-а од политичката партија СДСМ

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Благојче
Илиевски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0095
За претседател се именува Перез Милошевиќ Лидија, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик претседател се именува Маринчек Стојчевска Мирјана, вработен во
ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола

БРОЈ 7 – СТР. 175

За член се именува Таири Дилико, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Младеновска Мира,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Сашко Миленковски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Наим Јусуфи, предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Маневска
Виолета, вработен-a во ФАМИС-Битола
За заменик член се именува Сулејмани
Ајрие, вработен-a во Завод за здравствена
заштита - Битола
За заменик член се именува Бујар Клења, предложен-а од политичката партија
ДПА
За заменик член се именува Живорад
Јефтимов, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 176 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0096
За претседател се именува Кокалевска
Билјана, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола
За заменик претседател се именува
Темелковска Блага, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Павловски Миле,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Јаневска Гордана,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Славчо Здравевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Лена Танчевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Богоевска
Благица, вработен-a во ДСУ Т. Даскало Битола
За заменик член се именува Марковска
Моника, вработен-a во ФАМИС-Битола
За заменик член се именува Благој Нолев, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Цветанка
Сиљановска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0097
За претседател се именува Сашо Илиевски, вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За заменик претседател се именува
Весна Савиќ, вработен во Естреја Овадија
Мара
За член се именува Петров Пеце, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Хоџај Газменд,
вработен-a во Народна установа Музеј на
албанската азбука
За член се именува Васко Трајковски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Елизабета Трајковска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Солаковски
Димче, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик член се именува Трајковска
Славица, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Бедри Селими, предложен-а од политичката партија
ДПА
За заменик член се именува Нурај Мустафаи, предложен-а од политичката партија
ДУИ

БРОЈ 7 – СТР. 177

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

За заменик претседател се именува
Стојковска Снежана, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Стојановска Мери,
вработен-a во ДСУ Ј.Сандански Битола
За член се именува Садику Ремзие, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Николче Трајчевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Благородна Дојовска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Магловска
Сава, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Благоева
Спасија, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Александар
Трпковски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Јулијана
Наумовска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0098
За претседател се именува Соња Ристовска, вработен-a во Оу Славко Лумбарко
с. Новаци

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 178 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0099
За претседател се именува Васко Миленковски, вработен-a во Оу Александар
Турунџев Кукуречани
За заменик претседател се именува Маја
Ќускиева, вработен во ОУ Даме Груев Битола
За член се именува Зајков Ефтим, вработен-a во Ректорат Битола
За член се именува Ковачка Драгица,
вработен-a во Завод за рехабилитација Битола
За член се именува Паскова Нада, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Елвис Андреевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Малинчевска Валентина, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Чавдарова
Вера, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница
Демир Хисар
За заменик член се именува Паскалов
Андреј, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Пеце Неделков, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0100
За претседател се именува Ѓорѓиева
Цветанка, вработен-a во Музичко училиште-Битола
За заменик претседател се именува Несторовски Мирослав, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Несторовска Мери,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Цветанка Ристевска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Настевска Виолета,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Гоце Анѓеловски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Куновска
Павлина, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Биберовиќ
Маријана, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Тасевска
Татјана, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Никола
Јончевски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 179

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

За заменик претседател се именува Таневска Весна, вработен во ДСУ Ј.Б. Тито
Битола
За член се именува Спировски Велјан,
вработен-a во Мин. за финансиии- Битола
За член се именува Јанковска Зана, вработен-a во ОУ К.Методиј - Битола
За член се именува Бардул Демири,
предложен-а од политичката партија ДПА
За член се именува Пецо Каровски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Талевски
Веселин, вработен-a во Висока Медицинска
школа - Битола
За заменик член се именува Мисерлиевски Таки, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Петрески
Благоја, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Омер Мустафоски, предложен-а од политичката
партија ДУИ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0101
За претседател се именува Миладиноска
Лидија, вработен-a во Музичко училиштеБитола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 180 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0102
За претседател се именува Божиновски
Стефан, вработен-a во Мин. за труд и соц.
политика-Битола
За заменик претседател се именува Миленковски Божидар, вработен во ФАМИСБитола
За член се именува Игор Здравев, вработен-a во ОУ Даме Груев Битола
За член се именува Цицковска Мери,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Бисера Петровска
Аргировска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За член се именува Матилда Булева,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Наловска
Стојна, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница
Демир Хисар
За заменик член се именува Искова
Јасмина, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За заменик член се именува Урдаровска
Драгана, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Ацо Шурбановски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0103
За претседател се именува Рајкоски
Никола, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик претседател се именува Слободанка Цветановска, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Јусуфи Весел, вработен-a во ОУ С. Арсов с. Подмочани
За член се именува Цветановски Љубе,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Силјановска Билјана,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Оливера Кумчевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Чороловски
Љупчо, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Василева
Оливера, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Зоран
Силјановски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Јана Стојановска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0104
За претседател се именува Илиев Деан,
вработен-a во Факултет за учители
За заменик претседател се именува Сидовска Арети, вработен во Државен архив
Битола

БРОЈ 7 – СТР. 181

За член се именува Темелковски Благој,
вработен-a во Општина Битола
За член се именува Илиева Наташа,
вработен-a во ОСМУ Др. Јован КалаузиБитола
За член се именува Бачевска Николина,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Тоде Вангелов,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Костовски
Томислав, вработен-a во Музичко училиште-Битола
За заменик член се именува Стефановски Александар, вработен-a во Музичко
училиште-Битола
За заменик член се именува Драгица
Марчевска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Томче
Јоцевски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 182 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0105
За претседател се именува Маневски
Зоран, вработен-a во Музичко училиштеБитола
За заменик претседател се именува Парговски Јове, вработен во Управа за заштита
на културно наследство
За член се именува Ѓондовска Магдалена, вработен-a во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола
За член се именува Дурлова Јасна, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За член се именува Сафет Асани, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Борис Размовски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Спировски
Миле, вработен-a во Технички факултетБитола
За заменик член се именува Стојановска
Јасминка, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Стево
Марков, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Јованчо
Јаневски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0106
За претседател се именува Ангелоска
Моника, вработен-a во ФАМИС-Битола
За заменик претседател се именува Пашовска Цена, вработен во Осн. јавно обвинителство
За член се именува Котевска Цветанка,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Валентина Ристеска,
вработен-a во ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Стојковски Димче,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Милка Џумковска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Димовски
Зоран, вработен-a во Мин. за жив. Средина
Битола
За заменик член се именува Лилјана
Симоновска, вработен-a во Оу. Ѓорги Сугарев - Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Георгивска
Фанче, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Надица
Ристевска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 183

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

За заменик претседател се именува
Дамјановски Ѓорѓи, вработен во ДСУ Т.
Даскало - Битола
За член се именува Богдановски Петар,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Божиновска Сузана,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Војдин Поповски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Томе Јовановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Богдановска
Марија, вработен-a во Подрачна служба
ФЗО - Битола
За заменик член се именува Неновски
Зоран, вработен-a во Технички факултетБитола
За заменик член се именува Методија
Димитров, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Димитар
Таповски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0107
За претседател се именува Ѓорѓиев
Томче, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 184 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0108
За претседател се именува Кочовска
Билјана, вработен-a во ДСУ Ј.Сандански
Битола
За заменик претседател се именува
Елизабета Тошева, вработен во Факултет за
учители
За член се именува Насевски Илија, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За член се именува Стефановски Драге,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Димитровски Владо,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Митко Аврамовски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Мемедова
Мерита, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Ивановска
Мирјана, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За заменик член се именува Валентина
Алитовска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Умеровска
Ѓуниар, предложен-а од политичката партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0109
За претседател се именува Таневска Даница, вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За заменик претседател се именува
Мирчевски Владимир, вработен во Мин. за
финансиии- Битола
За член се именува Гештаковска Славица, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Таповска Гордана,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Борче Боризовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Лазе Ивановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Рочи Африм, вработен-a во Завод за здравствена
заштита - Битола
За заменик член се именува Абдулаи
Сабија, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Владимир
Талев, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Мухамед
Амзоски, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0110
За претседател се именува Ковачевски
Ѓорѓи, вработен-a во Музичко училиштеБитола

БРОЈ 7 – СТР. 185

За заменик претседател се именува Костовска Милица, вработен во Ректорат Битола
За член се именува Јусуфовски Муарем,
вработен-a во ОУ К. Методиј с.Канатларци
За член се именува Димитровска Славица, вработен-a во Општина Битола
За член се именува Урошевски Роман,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Благој Горгиевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Елена Николовска, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За заменик член се именува Бицева
Кристина, вработен-a во Управа за заштита
на културно наследство
За заменик член се именува Митевска
Доротеа, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Зоран
Нуневски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 186 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0111
За претседател се именува Котевска
Наташа, вработен-a во ДСУ Т. Даскало Битола
За заменик претседател се именува Соколески Трајче, вработен во ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола
За член се именува Коштревска Валентина,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Тодоровска Светлана, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Димче Стојановски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Борис Сидоровски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Јанкуловски
Блаже, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Поповски
Димче, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За заменик член се именува Џевад
Усеиновски, предложен-а од политичката
партија ДПА
За заменик член се именува Сибела
Алимовска, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0112
За претседател се именува Павлов
Благој, вработен-a во Технички факултетБитола
За заменик претседател се именува Маја
Митровска, вработен во Музичко училиште-Битола
За член се именува Соклев Драган, вработен-a во Мин. за финансиии- Битола
За член се именува Јошевски Доне,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Александар Илиевски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За член се именува Јован Стојановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Слободанка
Димитриевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Кораќ Рамо,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Вергим
Суми, предложен-а од политичката партија
ДПА
За заменик член се именува Дита
Асани, предложен-а од политичката партија
ДУИ

БРОЈ 7 – СТР. 187

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

За заменик претседател се именува
Анастасовски Ламбро, вработен во ДСУ Ј.Б.
Тито Битола
За член се именува Дрангоски Василе,
вработен-a во ДСУ Ј.Сандански Битола
За член се именува Сивакова Данче,
вработен-a во Факултет за учители
За член се именува Ѓорги Мартинов,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Антонио Михајловски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Велјановска
Марица, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик член се именува Христовска
Цветанка, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола
За заменик член се именува Коста Дупчинов, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Ленче
Илиевска, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0113
За претседател се именува Доновска
Билјана, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 188 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0114
За претседател се именува Мицевска
Милка, вработен-a во ДСУ Т. Даскало Битола
За заменик претседател се именува Карапашовска Соња, вработен во ДСУ Ј. Сандански Битола
За член се именува Велјановски Васко,
вработен-a во Мин. за здравство Битола
За член се именува Марковска Ана,
вработен-a во ОУ Н.Ј.Вапцаров Битола
За член се именува Татијана Матевска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Вељо Стаменковски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Петровска
Снежа, вработен-a во Општина Битола
За заменик член се именува Ивановска
Жаклина, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Оливера
Магденовска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Вангел
Мустриковски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0115
За претседател се именува Христовска
Весна, вработен-a во ДСУ Т. Даскало Битола
За заменик претседател се именува Димитров Никола, вработен во ДУ Штип
За член се именува Петровски Златко,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Даниела Петровска
Матевска, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито
Битола
За член се именува Јоновски Горан,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Зоран Спасеновски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Козаревски
Владе, вработен-a во Факултет за биотехнички науки - Битола
За заменик член се именува Петровска
Јулијана, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Илиевски
Златко, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Александар
Чукалковски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0116
За претседател се именува Јован Ангелевски, вработен-a во Агенција за финансиска поддршка на земјоделието

БРОЈ 7 – СТР. 189

За заменик претседател се именува
Александар Поповски, вработен во ДСУ Ј.Б.
Тито Битола
За член се именува Војновска Жулијана,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Сузана Бошевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Наташа Стојкова,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Злате Десковски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Коњановска
Јасмина, вработен-a во ДСУ Ј.Сандански
Битола
За заменик член се именува Митревски
Вангелче, вработен-a во Технички факултет-Битола
За заменик член се именува Чона Божидар, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Елизабета
Стојковска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 190 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0117
За претседател се именува Саламовска
Снежана, вработен-a во Економски факултет- Прилеп
За заменик претседател се именува Андреевиќ Кривашија Валентина, вработен во
Општина Битола
За член се именува Добевска Елеонора,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Стефановска Светлана,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Чакаровски Гоце,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Билјана Ивановска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Јовановиќ
Мирослав, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Стефановски Пеце, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Козаревска
Мирјана, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Стојан
Трајковски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0118
За претседател се именува Елизабета
Поповска, вработен-a во Оу. Гоце Делчев Могила
За заменик претседател се именува
Митрева Рада, вработен во ДСУ Т.Даскало Битола
За член се именува Мицковска Иванка,
вработен-a во ОСМУ Др. Јован КалаузиБитола
За член се именува Колонџовски Бојо,
вработен-a во Факултет за учители
За член се именува Бошевски Михајло,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Вадедин Јусуфовски,
предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Грозданов
Борис, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница
Демир Хисар
За заменик член се именува Ѓорѓиовска
Мара, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Стојковски
Ристе, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Маријан
Павловски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 191

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

За заменик претседател се именува Трајковски Владо, вработен во Завод за здравствена заштита - Битола
За член се именува Искова Ленче, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Гулевска Валентина,
вработен-a во ОСМУ Др. Јован КалаузиБитола
За член се именува Крушаровски Пецо,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Соња Нојкова,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Јосифовски
Сребре, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Китановска
Веселка, вработен-a во Факултет за учители
За заменик член се именува Бојчевски
Благојче, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Никола
Гагоски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската
изборна
комисија,
на
седницата одржана на ден 25.05.2011
година, во состав Претседател Зоран Насев,
и членовите на ОИК Битола во полн состав
го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0119
За претседател се именува Силвана Димитровски, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 192 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0120
За претседател се именува Петар Михајловски, вработен-a во Агенција за финансиска поддршка на земјоделието
За заменик претседател се именува Ратка Нешовска, вработен во Технички факултет-Битола
За член се именува Снежана Ѓоргиевска,
вработен-a во ОУ Климент Охридски Битола
За член се именува Петар Малиновски,
вработен-a во Царинска управа на Р. Македонија
За член се именува Виктор Налевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Тони Стојковски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Билјана
Петровска, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик член се именува Драган Стојановиќ, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За заменик член се именува Пепи Мушовски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Томислав
Митревски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0121
За претседател се именува Весна Јовановска, вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За заменик претседател се именува Оливер Котески, вработен во Библиотека Св.
Климент Охридски
За член се именува Николина Тренчевска, вработен-a во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола
За член се именува Весна Карапетковска, вработен-a во Факултет за биотехнички
науки - Битола
За член се именува Љупчо Лајмановски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Влатко Ристевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Томе Силјановски, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За заменик член се именува Благој Секулов, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Ѓоргиевска
Нада, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Владо Мицевски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 193

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

За заменик претседател се именува
Билјана Ѓеорѓиевска, вработен во ОУ Т.
Пановски - Битола
За член се именува Ацо Бошковски,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Мирка ПопниколоваРадевска, вработен-a во Технички факултетБитола
За член се именува Бучковски Пецо,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Маргарита Ивановска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Стеван Недановски, вработен-a во ДСУ Ј. Б. Тито
Битола
За заменик член се именува Снежана
Дранговска, вработен-a во ФАМИС-Битола
За заменик член се именува Ивановска
Маре, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Томче Недановски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0122
За претседател се именува Билјана
Неделковска, вработен-a во Општина Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 194 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0123
За претседател се именува Гоце Марковски, вработен-a во Ректорат Битола
За заменик претседател се именува Валентина Богојевска, вработен во ДСУ Т.
Даскало - Битола
За член се именува Сузана Торковска,
вработен-a во Завод за здравствена заштита
- Битола
За член се именува Тони Панов, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола
За член се именува Ице Дамјановски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Еленица Кукеска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Павле Наумовски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Жанета Сервини, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За заменик член се именува Методија
Ташковски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Сами Исаи,
предложен-а од политичката партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0124
За претседател се именува Татјана Танчева Петковска, вработен-a во Општина
Битола
За заменик претседател се именува Денис Алиоски, вработен во Меѓуопштински
центар за социјални работи
За член се именува Тодоровски Владимир, вработен-a во ОУ Гоце Делчев Битола
За член се именува Евгенија НаумовскаМаневска, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За член се именува Душан Илоски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Доневски Александар, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Пеце Гаштаров, вработен-a во Завод за рехабилитација Битола
За заменик член се именува Трајко Батанџиовски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Пецо Зуламоски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Тошевски
Љубомир, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 195

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

За заменик претседател се именува Жаклина Ѓерасимовска, вработен во ДСЕУ Ѓ.
Наумов Битола
За член се именува Илија Јолевски,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Златко Поповски,
вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Климо Трајковски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Ноневиќ Менче,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Вера
Ивановска, вработен-a во Мин. за здравство
Битола
За заменик член се именува Стојна
Ристевска, вработен-a во Висока Медицинска школа - Битола
За заменик член се именува Степан Косески, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Бандевска
Марија, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0125
За претседател се именува Велко Секулов, вработен-a во Завод за рехабилитација Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 196 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0126
За претседател се именува Боне Јанкуловски, вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев
Битола
За заменик претседател се именува
Блага Атановска, вработен во ОУ Даме
Груев Битола
За член се именува Милева Котевска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Вецко Атанасовски,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Горан Петковски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Стојановски Благојче, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Маријанти
Бирова, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Велика
Стојановска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Спирковски
Дејан, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Светлана
Лајмановска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0127
За претседател се именува Татјана Јанкуловска Јолевска, вработен-a во ОСМУ Др.
Јован Калаузи-Битола
За заменик претседател се именува
Сашо Кузевски, вработен во Музичко училиште-Битола
За член се именува Даница Дрзова - Павлеска, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола
За член се именува Панде Татарчевски,
вработен-a во Музичко училиште-Битола
За член се именува Благојче Чавдаровски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Билјана Ѓорѓиевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Еленица
Толевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Дафинка
Трпановска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Ивановски
Јове, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Ѓорѓи Јосифовски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 197

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

За заменик претседател се именува
Емилија Богоевска, вработен во Завод за
здравствена заштита - Битола
За член се именува Горица Силјановска,
вработен-a во Ректорат Битола
За член се именува Оливера Ѓорѓиева,
вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Зоран Јовановски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Аница Калинова,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Милена
Дестановиќ, вработен-a во ОУ Б. Миладиновци -Битола с. Добрушево
За заменик член се именува Љубинка
Трајковска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Александар
Мурџевски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Зоран Здравевски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0128
За претседател се именува Александар
Трајковски, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 198 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0129
За претседател се именува Ири Јефтимова,
вработен-a во ДСУ Т. Даскало - Битола
За заменик претседател се именува Валентина Маневска, вработен во ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Верка Ристевска,
вработен-a во ОУ Гоце Делчев Битола
За член се именува Лилјана Кочанковска,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Колевски Јонче,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Пеце Колевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Силвана
Вчковска Лозановска, вработен-a во ЈЗУ
Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Ѓорѓи Тановски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Јовчевски
Иљо, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Билјана
Неделковска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0130
За претседател се именува Аце Деловски, вработен-a во Мин. за земј. шум. водостопанство
За заменик претседател се именува
Миле Атанасоски, вработен во ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Павлинка Мушовска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Татјана Нестороска,
вработен-a во Висока Медицинска школа Битола
За член се именува Мушоски Атанас,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Јасмина Ѓоргиевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Василикија
Христовска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Елена Јовановска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Бујар Алили,
предложен-а од политичката партија ДПА
За заменик член се именува Нико Тонов, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0131
За претседател се именува Александра
Јовановска, вработен-a во ДСУ К.П Мисирков - Д. Хисар

БРОЈ 7 – СТР. 199

За заменик претседател се именува Никола Караболовски, вработен во Ветеринарен Факултет
За член се именува Габриела Велевска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Домника Белојани
Спировска, вработен-a во Општина Новаци
За член се именува Михајловски Ристо,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Сашо Павловски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Горан Агриновски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Мерзука
Таировска, вработен-a во Осн. јавно обвинителство
За заменик член се именува Ѓеоргиевски Димитар, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Неби Сефедини, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 200 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0132
За претседател се именува Витомир
Стојановски, вработен-a во Технички факултет-Битола
За заменик претседател се именува Линда Фахлберк-Стојановска, вработен во Технички факултет-Битола
За член се именува Јасмина Трипуноска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Олга Груева, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Најденовска Лена,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Марија Наумовска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Енверие
Акифовска, вработен-a во ОУ Т. Пановски Битола
За заменик член се именува Ленче
Митревска, вработен-a во Завод и музеи
За заменик член се именува Миле Наумовски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Даниел
Мојсовски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0133
За претседател се именува Гоце Пачовски, вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За заменик претседател се именува
Љубомир Груевски, вработен во ДСУ Т.
Даскало - Битола
За член се именува Офелија Бејковска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Валентина Малаковска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Кочишки Душан,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Бејковски Стевче,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Снежана
Трајановска, вработен-a во Технички факултет-Битола
За заменик член се именува Васко
Велјановски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Марковски
Благојче, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Велевски
Борче, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 201

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

За заменик претседател се именува
Менче Диневска, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Билјана Чаловска,
вработен-a во ОУ Даме Груев Битола
За член се именува Аница Тантарова,
вработен-a во Општина Битола
За член се именува Сашо Петровски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Чокузовски Игорче,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Валентина
Ацевска, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик член се именува Флорида
Кулевска, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик член се именува Благојче
Марковски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Пеце Главевски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0134
За претседател се именува Игор Андреевски, вработен-a во Технички факултетБитола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 202 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0135
За претседател се именува Златко Лозановски, вработен-a во Висока Медицинска
школа - Битола
За заменик претседател се именува Билјана Чиплаковска, вработен во Мин. за финансиии- Скопје
За член се именува Мирослав Стојанов,
вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола
За член се именува Снежана Димовска
Здравковска, вработен-a во Државно правобранителство
За член се именува Илијевски Томе,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Петковски Боби,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Горица
Стојчевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Маруша
Алушовска, вработен-a во Технички факултет-Битола
За заменик член се именува Горан Бучуковски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Дуковски
Борче, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0136
За претседател се именува Анета Петровска, вработен-a во ДСУ Ј. Сандански Битола
За заменик претседател се именува Офелија Христовска, вработен во Ректорат Битола
За член се именува Кики Младенова,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Драгица Ристевска,
вработен-a во ЈЗУ Псих. болница Демир
Хисар
За член се именува Најовски Сашо,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Ристевски Слободан,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Веселинка
Ржаниковска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Татјана
Наумовска, вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки завод - Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Јошевски
Драги, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Петковски
Горан, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0137
За претседател се именува Николина
Паламудовска, вработен-a во Економски
институт - Скопје

БРОЈ 7 – СТР. 203

За заменик претседател се именува Ристо Котевски, вработен во Мин. за земј.шум.
водостопанство
За член се именува Билјана Апостоловска,
вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки завод - Битола
За член се именува Лилјана Христовска,
вработен-a во Завод за рехабилитација Битола
За член се именува Владе Блажевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Миле Јошевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Русанка
Блажевска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Стојанка
Ацевска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Ласковски
Пеце, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Драган
Ивановски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 204 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0138
За претседател се именува Вилијамс
Христов, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик претседател се именува
Јулијана Стоилова-Спировска, вработен во
ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Павлина Мечкарова,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Васви Љумани, вработен-a во ОУ С.Арсов с. Подмочани
За член се именува Живко Јоновски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Либерт Вељановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Пенка
Јошевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Елизабета
Дучевска, вработен-a во Осн.јавно обвинителство
За заменик член се именува Божиновски Николче, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Коле Пупуновски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0139
За претседател се именува Ѓулсевен
Исмаил, вработен-a во Царинска управа на
Р. Македонија
За заменик претседател се именува
Билјана Конзуловска, вработен во ЈЗУ
Клиничка болница-Битола
За член се именува Радмила Ташковска,
вработен-a во Оу Славко Лумбарко с. Новаци
За член се именува Цветанка Николоска,
вработен-a во ЈЗУ Псих. болница Демир
Хисар
За член се именува Трајче Јовановски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Славе Крстевски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Милка
Колоска, вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев
Битола
За заменик член се именува Мара Митревска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Борче Кочовски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Горан Митревски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 205

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

За заменик претседател се именува Насер Хасанбегович, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Зоран Ристевски,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Јулијана Димитровска, вработен-a во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола
За член се именува Сулејман Џемаили,
предложен-а од политичката партија ДПА
За член се именува Елвис Љумановски,
предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Верка
Алиевска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Лилјана
Стојановска, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За заменик член се именува Ајри
Амети, предложен-а од политичката партија
ДПА
За заменик член се именува Рамет Мемедовски, предложен-а од политичката
партија ДУИ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0140
За претседател се именува Фанија
Наумовска, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито
Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 206 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0141
За претседател се именува Елизабета
Ристевска, вработен-a во ОУ. Крсте Мисирков Бистрица
За заменик претседател се именува Наташа Трајкова, вработен во ФАМИС-Битола
За член се именува Лутви Абдуловски,
вработен-a во ОУ. Крсте Мисирков Бистрица
За член се именува Слободанка Стоилковиќ, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За член се именува Славе Стефановски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Миле Недановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Радосав
Наковски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Живка Илиевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Јоце Симјановски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Јордан
Веловски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0142
За претседател се именува Јасминка
Костовска, вработен-a во Факултет за учители
За заменик претседател се именува
Соња Спировска-Ташкова, вработен во ОУ
Стив Наумов, с. Пласница
За член се именува Ацо Џокановски,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Вита Бошевска, вработен-a во Мин. за економија
За член се именува Влатко Соколовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Стевче Трпев, предложен-а од политичката партија ВМРО ДПМНЕ
За заменик член се именува Јонче Кузев,
вработен-a во Музичко училиште-Битола
За заменик член се именува Сонка Жежовска, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница
Демир Хисар

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Селам Баловски, предложен-а од политичката партија ДПА
За заменик член се именува Кујтим
Баловски, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0143
За претседател се именува Лидија Гроздановска, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола

БРОЈ 7 – СТР. 207

За заменик претседател се именува Жанета Марковска, вработен во Мин. за финансиии- Битола
За член се именува Ацо Јовановски,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болницаБитола
За член се именува Мирјана Јовановска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Џевдет Лумановски,
предложен-а од политичката партија ДПА
За член се именува Вердик Лумановски,
предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Павлина
Настевска, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница
Демир Хисар
За заменик член се именува Вера Јовановска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Фидан
Лумановски, предложен-а од политичката
партија ДПА
За заменик член се именува Фари
Лумановски, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 208 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0144
За претседател се именува Косте Шутиноски, вработен-a во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола
За заменик претседател се именува
Габриела Велевска, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Елена Дамјановска,
вработен-a во Агенција за финансиска поддршка на земјоделието
За член се именува Винета Коџасинска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Пеце Стојчевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Горанчо Магеровски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Аница
Стојановска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Пеце Неновски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Пеце Ристевски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Марина
Јофковска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0145
За претседател се именува Анета Тасевска, вработен-a во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола
За заменик претседател се именува
Елена Најдовска, вработен во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За член се именува Јагода Велјановска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Стевче Горков, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Илија Симоновски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Зоран Дамјановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Тофик
Шабановски, вработен-a во ОУ К. П. Мисирков Бистрица
За заменик член се именува Мимоза
Трајковска, вработен-a во ОУ Коле Канински

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува ФилименчоТрифуновски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Владо Кочовски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0146
За претседател се именува Соколе Штрковски, вработен-a во Музичко училиштеБитола

БРОЈ 7 – СТР. 209

За заменик претседател се именува Јасмина Василевска, вработен во ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Верица Штрковска,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Златко Блажевски,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Блага Миновска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Насер Демирај, предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Билјана
Маслинко, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик член се именува Славица
Милошеска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Лирим Рушидовски, предложен-а од политичката
партија ДПА
За заменик член се именува Рамис Муратовски, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 210 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0147
За претседател се именува Мислиме
Селимова, вработен-a во ОУ К. П. Мисирков Бистрица
За заменик претседател се именува Панде Тунтевски, вработен во Музичко училиште-Битола
За член се именува Бари Муаремовски,
вработен-a во Оу К. П. Мисирков Бистрица
За член се именува Мирјана Ристевска,
вработен-a во ДСУ К.П Мисирков - Д.
Хисар
За член се именува Мустафа Муса, предложен-а од политичката партија ДПА
За член се именува Садби Сулејмановски, предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Нурџан
Демири, вработен-a во ОУ С. Арсов с. Подмочани
За заменик член се именува Фанија Питошка, вработен-a во Мин. за финансиииБитола
За заменик член се именува Ејуп Асани,
предложен-а од политичката партија ДПА
За заменик член се именува Гани
Осман, предложен-а од политичката партија
ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0148
За претседател се именува Елена Стојановска, вработен-a во ОСМУ Др. Јован
Калаузи-Битола
За заменик претседател се именува Снежана Обедниковска, вработен во Ректорат
Битола
За член се именува Драган Николовски,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Зоран Никлевски,
вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Беким Бесими, предложен-а од политичката партија ДПА
За член се именува Блерим Бесими,
предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Силвана Поповска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Богоја
Дамјановски, вработен-a во Ректорат
Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Ветон Таировски, предложен-а од политичката партија ДПА
За заменик член се именува Бајрам Бесими, предложен-а од политичката партија
ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

БРОЈ 7 – СТР. 211

За заменик претседател се именува Благоја Ѓупаревски, вработен во Библиотека
Св. Климент Охридски
За член се именува Златко Кузевски,
вработен-a во Народен Театар Битола
За член се именува Љупчо Димовски,
вработен-a во Управ за хидро. мет. работиБитола
За член се именува Душко Мурговски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Билјана Чанџуковска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
За заменик член се именува Гордана
Трајковска-Жугич, вработен-a во Завод за
рехабилитација - Битола
За заменик член се именува Загорка Ѓероска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Крсте Чулаковски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Виолета
Димитровска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

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

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0149
За претседател се именува Горан Безимовски, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 212 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0150
За претседател се именува Дивна Живорадиќ-Најдовска, вработен-a во Мин. за
здравство Битола
За заменик претседател се именува
Александра Стојановска, вработен во ДСЕУ
Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Гоце Менкиноски,
вработен-a во Економски факултет- Прилеп
За член се именува Виолета Гошевска,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Марјан Геровски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Гоце Талевски, предложен-а од политичката партија ВМРО ДПМНЕ
За заменик член се именува Каролина
Костадиноска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Мери Ристевска, вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки
завод - Битола
За заменик член се именува Александар
Гогачевски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Наташа
Димевска, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0151
За претседател се именува Елпида Костовска, вработен-a во Државно правобранителство
За заменик претседател се именува Елена Илиовска, вработен во Општина Битола
За член се именува Бети Ангелевска,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Веселин Стојчевски,
вработен-a во Подрачна служба ФЗО - Битола
За член се именува Елена Стојановска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Никола Лазаревски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Валентина
Дојчиновска, вработен-a во Завод за здравствена заштита - Битола
За заменик член се именува Тони Китановски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Васко Ѓоргиевски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Сашо Пеовски, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0152
За претседател се именува Антонио
Трпковски, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито
Битола

БРОЈ 7 – СТР. 213

За заменик претседател се именува Љубица Мешкова-Солаковска, вработен во
ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Јасна Спировска,
вработен-a во Подрачна служба ФЗО Битола
За член се именува Зоран Павловски,
вработен-a во ФАМИС-Битола
За член се именува Илија Даскаловски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Весна Милевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Ратка Тасевска, вработен-a во ДСУ Ј. Сандански
Битола
За заменик член се именува Тодор Ѓорѓиевски, вработен-a во ДСУ К. П Мисирков
- Д. Хисар
За заменик член се именува Александар
Дамчевски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Јовче Димитриевски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 214 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0153
За претседател се именува Тони Чавдаровски, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик претседател се именува Ангелка Ангеловска, вработен во Општина
Новаци
За член се именува Љупчо Петровски,
вработен-a во Факултет за биотехнички
науки - Битола
За член се именува Билјана Бутлевска,
вработен-a во Мин. за економија Битола
За член се именува Горан Андреевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Благоја Будиновски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Елица Андреевска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Елизабета
Стојановска, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик член се именува Никола Андреески, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Стевче Андреевски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0154
За претседател се именува Добри Петровски, вработен-a во Факултет за учители
За заменик претседател се именува
Ленче Салевска, вработен во ДСУ Ј. Сандански Битола
За член се именува Лилјана Ѓурчиновска, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Таќо Стојани, вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Томе Ѓоревски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Дарко Јовановски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Благоја Атанасовски, вработен-a во Факултет за учители
За заменик член се именува Билјана
Мисирлиевска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Роберт Ѓоревски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Кристијан
Јовановски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 215

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

За заменик претседател се именува Ангела Делова, вработен во Завод за здравствена заштита - Битола
За член се именува Вера Размовска,
вработен-a во Подрачна служба ФЗО - Битола
За член се именува Весна Мијаковска,
вработен-a во Факултет за учители
За член се именува Илија Талевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Сузана Талевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Лилјанa
Ивановска, вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки завод - Битола
За заменик член се именува Зоран Тодоровски, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница
Демир Хисар
За заменик член се именува Драги Талевски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Сашо Талевски, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0155
За претседател се именува Сузана
Талевска, вработен-a во Факултет за биотехнички науки - Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 216 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0156
За претседател се именува Весна Жоглева, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За заменик претседател се именува
Сашо Вренцовски, вработен во ДСУ К.П
Мисирков - Д. Хисар
За член се именува Македонка Стојановска, вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки
завод - Битола
За член се именува Весна Димитријовска, вработен-a во Завод за здравствена
заштита - Битола
За член се именува Миљаим Мемишовски, предложен-а од политичката партија ДПА
За член се именува Скендер Баловски,
предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Jaне Бончаноски, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито
Битола
За заменик член се именува Блерим
Даутовски, вработен-a во Мин. за земј.шум.
водостопанство
За заменик член се именува Фуат Лика,
предложен-а од политичката партија ДПА
За заменик член се именува Исуф Баловски, предложен-а од политичката партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0157
За претседател се именува Зоре Ангелевски, вработен-a во Технички факултетБитола
За заменик претседател се именува Снежана Чолаковска, вработен во ОУ Тодор
Ангелевски
За член се именува Снежанка Мажевска,
вработен-a во Царинска управа на Р. Македонија
За член се именува Елизабета Трајковска, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Борче Влашки, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Марија Гелевска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Николче
Јанкуловски, вработен-a во Факултет за
биотехнички науки - Битола
За заменик член се именува Виктор Калаузи, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Антоника
Влашки, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Маја Ѓоршевска, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0194
За претседател се именува Весна Мундишевска Велјанов, вработен-a во ДСУ Т.
Даскало - Битола

БРОЈ 7 – СТР. 217

За заменик претседател се именува Пецо
Ѓоргиовски, вработен во Подрачна служба
ФЗО - Битола
За член се именува Боро Стојановски,
вработен-a во Мин. за здравство Битола
За член се именува Менка Ристеска, вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Златко Каранфиловски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Поповски Благојче,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Каролина
Аризановска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Дашури
Амедовска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Симе Шулевски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Темелковски Љупчо, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 218 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0195
За претседател се именува Никола Петровски, вработен-a во ДСУ Т. Даскало Битола
За заменик претседател се именува
Златко Јовановски, вработен во Осн.јавно
обвинителство
За член се именува Горица Стомнароска,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Јаглика Ристевска,
вработен-a во ОУ Б. Миладиновци -Битола
с. Добрушево
За член се именува Николче Чамуровски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За член се именува Илиевски Михајло,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Славица
Шобевска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Силвана
Нешковска, вработен-a во ФАМИС-Битола
За заменик член се именува Пеце Китевски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Грујовски
Кире, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0196
За претседател се именува Весна Милевска, вработен-a во ДСУ Т. Даскало Битола
За заменик претседател се именува Зорка Христовска, вработен во ДСУ Т. Даскало
- Битола
За член се именува Лилјана Божиновска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Сузана Грујовска,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Драган Размовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Кузмановски Пецо,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Славица
Канзуровска, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик член се именува Нада Царовска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Маријан
Размовски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Размовски
Злате, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0197
За претседател се именува Златко Шеровски, вработен-a во Царинска управа на Р.
Македонија

БРОЈ 7 – СТР. 219

За заменик претседател се именува Павлина Талевска, вработен во ДСУ Т. Даскало
- Битола
За член се именува Живка Стерјовска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Славица Батанџиовска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Јулијана Шереметковска, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За член се именува Бочваров Васко,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Даница Граматковска, вработен-a во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За заменик член се именува Филип
Трајковски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Благојче
Брдаровски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Маја Драгарска, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 220 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0198
За претседател се именува Крсте Граматковски, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница Демир Хисар
За заменик претседател се именува
Александра Крстевска, вработен во ОУ
Даме Груев Битола
За член се именува Богоја Којдовски,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Лидија Србиновска,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Александар Ацевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Ацевски Благоја,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Маргарита
Татарчевска, вработен-a во Музичко училиште-Битола
За заменик член се именува Лила Каранфиловска, вработен-a во СУ Св. Наум
Охридски Охрид
За заменик член се именува Панде Каровски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Каровски
Иванчо, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик („Сл.
весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК
Битола во полн состав го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0199
За претседател се именува Роза Богданоска, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница
Демир Хисар
За заменик претседател се именува Лидија Костовска, вработен во ОУ Т. Пановски - Битола
За член се именува Раде Ѓоргиевски,
вработен-a во ДСЗУ К. Шапкарев Битола
За член се именува Нурие Усеиновска,
вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки завод Битола
За член се именува Љубе Драгарски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Шалевски Владе,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Виолета
Крстевска, вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов
Битола
За заменик член се именува Силвер Димитров, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Ѓорги Шалевски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Шалевски
Мендо, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

БРОЈ 7 – СТР. 221

За заменик претседател се именува
Катерина Крушаревска, вработен во ДСУ
Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Кирил Стојков, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Виолета Алачева,
вработен-a во ДСЕУ Ѓ.Наумов Битола
За член се именува Горан Шереметковски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Магловски Благоја,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Луција Лазаревска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Томе Недановски, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик член се именува Николче
Магловски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Магловски
Зоран, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

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

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0200
За претседател се именува Валери Ризев,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 222 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0201
За претседател се именува Ацо Тасевски, вработен-a во Општина Могила
За заменик претседател се именува Рада
Ацковска, вработен во Висока Медицинска
школа - Битола
За член се именува Стевче Настевски,
вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки завод Битола
За член се именува Слободанчо Ламбевски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За член се именува Јовче Димитриевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Попчановски Робе,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Антонио
Атанасов, вработен-a во Мин. за информатичко општество
За заменик член се именува Весна Корлева, вработен-a во ДСУ Т. Даскало - Битола
За заменик член се именува Марија Димитриевска, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Дријовска
Билјана, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0202
За претседател се именува Зоран Трајковски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик претседател се именува Живка Трајкова, вработен во Општина Битола
За член се именува Славка Мешковска,
вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев Битола
За член се именува Зорка Талевска,
вработен-a во Оу Александар Турунџев Кукуречани
За член се именува Оливер Талевски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Миленковски Игор,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Верица
Здравевска, вработен-a во Подрачна служба
ФЗО – Д.Хисар
За заменик член се именува Владо Савевски, вработен-a во ДСУ Ј.Сандански
Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Николче
Такевски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Талевски
Александар, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 223

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

За заменик претседател се именува Лидија Спировска, вработен во ЈЗУ здравствен
дом Битола
За член се именува Јулијана Димитровска,
вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов Битола
За член се именува Жанета Малаковска,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Илија Најдовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Вељановски Санде,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Анита Мачковска, вработен-a во Подрачна служба
ФЗО - Битола
За заменик член се именува Стојанче
Нусев, вработен-a во Технички факултетБитола
За заменик член се именува Фикри Бафтировски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Трајковски
Горан, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0203
За претседател се именува Марина Стојановиќ , вработен-a во Општина Битола

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 224 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0204
За претседател се именува Ристо Гулевски, вработен-a во ДСУ К. П Мисирков - Д.
Хисар
За заменик претседател се именува Зора
Симјановска, вработен во Општина Битола
За член се именува Петраки Поп Андоновски, вработен-a во Мин.за труд и соц.
политика-Битола
За член се именува Елена Милошевска,
вработен-a во ДСУ Т.Даскало - Битола
За член се именува Зоран Секуловски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Стојановски Ване,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Нада Стрезовска, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За заменик член се именува Здравко
Бектешоски, вработен-a во Подрачна
служба ФЗО - Битола
За заменик член се именува Љупчо Бошевски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Талевски
Димче, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 25.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0205
За претседател се именува Маја Јанакиевска, вработен-a во ОУ Елпида Караманди
За заменик претседател се именува
Елизабета Костадиновска, вработен во ОУ
К. П. Мисирков Бистрица
За член се именува Нада Паскоска, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола
За член се именува Весна Велјановска,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Божин Пауновски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Бубевски Пецо,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Љиљана Веселинова, вработен-a во ДСЗУ К. Шапкарев
Битола
За заменик член се именува Мира Недановска, вработен-a во Завод за рехабилитација - Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Пецо Филиповски, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Алајдин
Ферзуловски, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0206
За претседател се именува Соња Скендерова Великичев, вработен-a во ОСМУ Др.
Јован Калаузи-Битола

БРОЈ 7 – СТР. 225

За заменик претседател се именува Боби
Врклевски, вработен во Биро за развој на
образование - Битола
За член се именува Златко Даскаловски,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Виолета Мијаковска,
вработен-a во Општина Битола
За член се именува Пецо Огненовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Тунтевски Пеце,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Зоран Георгиевски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Таца Кипровска, вработен-a во ДСЗУ К. Шапкарев
Битола
За заменик член се именува Ристо Главинчев, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Таневски
Танас, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 226 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0207
За претседател се именува Димитрија
Кацујани, вработен-a во ДСУ Т. Даскало Битола
За заменик претседател се именува Пеце
Стојановски, вработен во Управа за јавни
приходи
За член се именува Сотир Пановски,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Владимир Трифуновски, вработен-a во ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Љупчо Трајковски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Бујар Салиевски,
предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Ѓорѓи Бахтовски, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Коста Дога,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За заменик член се именува Ресми
Рамани, предложен-а од политичката партија ДПА
За заменик член се именува Мунур
Селимовски, предложен-а од политичката
партија ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0208
За претседател се именува Лилјана Трајковска, вработен-a во Музичко училиштеБитола
За заменик претседател се именува
Миле Наумовски, вработен во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Валентина Илиева,
вработен-a во ФАМИС-Битола
За член се именува Цвета Ѓоргиева,
вработен-a во ДСУ Ј.Б. Тито Битола
За член се именува Ѓоко Мачовски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Даниела Гаговска,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Вера Митревска, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За заменик член се именува Зиса Пуровски, вработен-a во ОСМУ Др. Јован Калаузи-Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Палигора
Александар, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Доловски
Димитрија, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ

БРОЈ 7 – СТР. 227

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

За заменик претседател се именува
Соња Ѓоргиевска, вработен во ДСУ Т. Даскало - Битола
За член се именува Верка Јосифовска,
вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола
За член се именува Мирослав Трајковски,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Владе Лазаревски,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Ице Костовски,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Верка Јосифовска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка
болница-Битола
За заменик член се именува Руменка
Маркоска, вработен-a во ДСУ Т.Даскало Битола
За заменик член се именува Катица Јончевска, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За заменик член се именува Костовски
Димче, предложен-а од политичката партија
ВМРО -ДПМНЕ

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0209
За претседател се именува Пецо Лазаревски, вработен-a во ЈЗУ Псих. болница
Демир Хисар

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 228 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0210
За претседател се именува Кочо Петровски, вработен-a во Општина Битола
За заменик претседател се именува Роза
Блажиќ, вработен во Музичко училиштеБитола
За член се именува Ѓорѓи Костовски,
вработен-a во ДСУ Ј.Сандански Битола
За член се именува Лиле Милинг, вработен-a во ДСЗУ К.Шапкарев Битола
За член се именува Орхан Саит, предложен-а од политичката партија ДПА
За член се именува Неџат Салиу, предложен-а од политичката партија ДУИ
За заменик член се именува Благоја Стевановски, вработен-a во Технички факултет-Битола
За заменик член се именува Предраг
Псалида, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Теќи Реџеп,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Садиф Зекмани, предложен-а од политичката партија
ДУИ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0211
За претседател се именува Цветанка
Петровска, вработен-a во ОУ С.Арсов с.
Подмочани
За заменик претседател се именува Елена Ѓоргиевска, вработен во Мин. за финансиии- Битола
За член се именува Аница Анастасовска,
вработен-a во Подрачна служба ФЗО Битола
За член се именува Дејан Трајковски,
вработен-a во Технички факултет-Битола
За член се именува Весела Балевска,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Гулевска Билјана,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Томе Микаровски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Слободанка
Митевска, вработен-a во Подрачна служба
ФЗО - Битола

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

За заменик член се именува Фидан Шаковски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Миленковски Гоце, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0212
За претседател се именува Снежана
Ристевска, вработен-a во Вишо јавно обвинителство

БРОЈ 7 – СТР. 229

За заменик претседател се именува
Цвета Кирковска, вработен во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Славица Начовска,
вработен-a во Оу Елпида Караманди
За член се именува Николчо Мицаковски, вработен-a во Оу Елпида Караманди
За член се именува Николче Елениновски, предложен-а од политичката партија
СДСМ
За член се именува Кочановски Живе,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Лилјана
Талевска, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За заменик член се именува Коста Николовски, вработен-a во Осн. јавно обвинителство
За заменик член се именува Жарко Наумовски, предложен-а од политичката
партија СДСМ
За заменик член се именува Ице Капинковски, предложен-а од политичката
партија ВМРО -ДПМНЕ
Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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

СТР. 230 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ПОНЕДЕЛНИК 30.05.2011

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во
врска со член 38 од Изборниот законик
(„Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11),
Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 19.05.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

За заменик член се именува Лозановски
Николче, предложен-а од политичката партија СДСМ
За заменик член се именува Тајчевски
Јордан, предложен-а од политичката партија ВМРО -ДПМНЕ

РЕШЕНИЕ

Ова решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во
службен гласник на општината Битола и на
огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0213
За претседател се именува Петар Бошковски, вработен-a во ДСЕУ Ѓ. Наумов
Битола
За заменик претседател се именува Викторија Спирова, вработен во ДСУ Ј.Б. Тито
Битола
За член се именува Коста Атанасов,
вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола
За член се именува Теофило Димитровски, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом
Битола
За член се именува Лозановаски Љупчо,
предложен-а од политичката партија СДСМ
За член се именува Котевски Атанас,
предложен-а од политичката партија ВМРО
-ДПМНЕ
За заменик член се именува Даниела
Сотировска, вработен-a во ЈЗУ Геронтолошки завод - Битола
За заменик член се именува Катерина
Велковска, вработен-a во Музичко училиште-Битола

Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи решението бр. 08 од
31.01.2009 год.

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

Бр. 10-274/1
30.05.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.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 30.05.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
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