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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување член во
Комисијата за мандатни прашања, избори
и именувања на Советот на Општината
Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување член во Комисијата за
мандатни прашања, избори и именувања на
Советот на Општината Битола, донесено на
седницата на Советот на Општината
Битола, одржана на 21.06.2011 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола”.
Бр. 08-1371/1
23.06.2011 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Владимир Талески

Врз основа на член 32 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Р Македонија“ бр. 05/02) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник на Општинта Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 21.06.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член во
Комисијата за мандатни прашања, избори
и именувања на Советот на Општината
Битола
1. Од Комисијата за мандатни прашања,
избор и именувања на Советот на Општината Битола се разрешува Лилјана Кузмановска, а се именува Илче Димовски, како
член на Комисијата.
2. Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-1309/3
21.06.2011 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Лилјана Кузмановска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
прифаќање Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општината
Битола за првиот квартал во 2011 година
1. Го објавувам Заклучокот за прифаќање Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на Општината Битола за првиот
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квартал во 2011 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола,
одржана на 21.06.2011 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола”.
Бр. 08-1371/2
23.06.2011 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Владимир Талески

Врз основа на член 32 точка 2 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09) и член
70 од Статутот на Општината Битола
(“Службен гласник на Општината Битола“
број 10/05), Советот на Општината Битола
на седницата одржана на ден 21.06.2011
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општината
Битола за првиот квартал во 2011 година
1. СЕ ПРИФАЌА Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општината
Битола за првиот квартал во 2011 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.07-1309/4
21.06.2011 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Лилјана Кузмановска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за давање
поволни услови за инвестиции во
Индустриската зона „Жабени“ за првите
20 хектари
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1. Ја објавувам Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за давање поволни услови за инвестиции во Индустриската зона „Жабени“ за првите 20 хектари,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола, одржана на 21.06.2011
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола”.
Бр. 08-1371/3
23.06.2011 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Владимир Талески

Врз основа на член 22 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) и член 16 и 70 од Статутот
на Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
21.06.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за
давање поволни услови за инвестиции во
Индустриската зона „Жабени“ за првите
20 хектари
Член 1
Во Одлуката за давање поволни услови
за инвестиции во Индустриската зона
„Жабени“ за првите 20 хектари (Службен
гласник на Општина Битола бр.12/2010), во
членот 9 се додава став 2 кој гласи:
Основица за данок на промет на градежно неизградено земјиште претставува
вредноста за купопродажбата постигната во
постапката за јавно наддавање, спроведена
од државни органи,само при прва продажба.
Член 2
Измената и дополнувањето на одлуката
ќе се однесува за сите досегашни и идни
купопродажби во индустриската зона
„Жабени“.
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Член 3
Ова одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.07-1309/5
21.06.2011 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Лилјана Кузмановска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за доделување
финансиска помош од Буџетот на
Општината Битола на Ракометниот клуб
„ПЕЛИСТЕР 08“ - Битола
1. Ја објавувам Одлуката за доделување
финансиска помош од Буџетот на
Општината Битола на Ракометниот клуб
„ПЕЛИСТЕР 08“ - Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 21.06.2011 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола”.
Бр. 08-1371/4
23.06.2011 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Владимир Талески
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Врз основа на член 4 од Одлуката за
определување на критериуми за одредување
на финнсиска помош од Буџетот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 15/08) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 21.06.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување финансиска помош од
Буџетот на Општината Битола на
Ракометниот клуб „ПЕЛИСТЕР 08“ - Битола
Член 1
На Ракометниот клуб „ПЕЛИСТЕР 08“ Битола му се доделуваат 500.000 денари од
Буџетот на Општината Битола, за реализирање на програмски активности.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-1309/6
21.06.2011 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Лилјана Кузмановска
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БРОЈ 8 – СТР. 237
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 239

СТР. 240 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 241

СТР. 242 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 243

СТР. 244 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 245
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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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0031
На местото на член Томе Делов, на кого
му престанал мандатот во избирачкиот
одбор од следните причини: врз основа на
член 18, 20, 37 и 38 од изборниот законик
(пречистен текст Сл. Весник на РМ бр
54/2011), се именува / избира лицето: Томе
Долов, вработен-a во ОУ К. П. Мисирков
Бистрица
На местото на заменик член Томе
Долов, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето: Драгица Талева, вработен-a
во ЈЗУ здравствен дом Битола
Оваа 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.
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Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

Бр. 10-274/1
03.06.2011 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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0033
На местото на заменик претседател
Катерина Петровска, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето: Гордана Најдовска, вработен-a во ОУ Славко Лумбарко с. Новаци
На местото на заменик член Трајковска
Весна, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Марика Ѓеорѓиевска, вработен-a во Дом за стари лица
Оваа 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.
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа,
сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е
дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е
конечно.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0039

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0043

На местото на заменик претседател
Љупчо Крствски, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Ѓорги Димовски, вработен-a
во Завод и музеј

На местото на заменик член Лазеска
Трајана, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Ленче Дамевска, вработен-a
во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

Оваа 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.

Оваа 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.

СТР. 248 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0052

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0053

На местото на член Соња Кумп, на кого
му престанал мандатот во избирачкиот
одбор од следните причини: врз основа на
член 18, 20, 37 и 38 од изборниот законик
(пречистен текст Сл. Весник на РМ бр
54/2011), се именува / избира лицето:Ленка
Илиевска, вработен-a во ДКП Затвор
Битола

На местото на заменик претседател
Мијаковски Илија, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Иле Јовановски, вработен-a
во ОУ Елпида Караманди
На местото на заменик член Јагода
Здравкова, на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Магдалена Никодиновска,
вработен-a во ОУ Елпида Караманди

Оваа 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.

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 249

Оваа 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.

Оваа 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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0054

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0061

На местото на заменик претседател
Елизабета Цветкова, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето: Спировска Лилјана, вработен-a во ЈЗУ здравствен дом Битола

На местото на заменик член Лилјана
Илиевска, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето: Даринка Дафовска, вработен-a во ОУ Коле Канински

СТР. 250 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

Оваа 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.

Оваа 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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011
година, во состав Претседател Зоран Насев,
и членовите на ОИК Битола во полн состав
го донесе следното

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 03.06.2011
година, во состав Претседател Зоран Насев,
и членовите на ОИК Битола во полн состав
го донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0062

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0063

На местото на член Снежана Димитровска, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Киро Христовски, вработен-a
во ОУ Тодор Ангелевски

На местото на заменик претседател
Мирјана Лавуровска, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Снежана Илијевска, вработен-a во ОУ Даме Груев Битола

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 251

Оваа 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.

Оваа 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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0066

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0074

На местото на заменик претседател Кире
Најдовски, на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Марија Петровска, вработенa во Детска градинка Мајски цвет

На местото на член Вера Христовска, на
кого му престанал мандатот во избирачкиот
одбор од следните причини: врз основа на
член 18, 20, 37 и 38 од изборниот законик
(пречистен текст Сл. Весник на РМ бр
54/2011), се именува / избира лицето:Ленче
Митревска, вработен-a во Завод и музеи
Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

СТР. 252 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

гласник на општината Битола и на огласната
табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0077
На местото на заменик член Љупчо
Ѓоргиевски, на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Пецо Димовски, вработен-a
во ОУ Т. Пановски - Битола
Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0083
На местото на заменик член Наташа
Блажевска Табаковска, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор од
следните причини: врз основа на член 18,
20, 37 и 38 од изборниот законик (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр 54/2011), се
именува / избира лицето:Јагода Стојановска, вработен-a во ОУ Даме Груев Битола
Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 253

гласник на општината Битола и на огласната
табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011
година, во состав Претседател Зоран Насев,
и членовите на ОИК Битола во полн состав
го донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0087

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0091

На местото на заменик претседател
Кристина Неделковска, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор од
следните причини: врз основа на член 18,
20, 37 и 38 од изборниот законик (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр 54/2011), се
именува / избира лицето:Снежана Димовска, вработен-a во Центар за социјални
работи

На местото на заменик претседател
Силвана Поповска, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Лилјана Таневска, вработенa во Детска градинка Мајски цвет

Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

СТР. 254 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

гласник на општината Битола и на огласната
табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0093

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0111

На местото на заменик член Ахмедова
Едает, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Васко Мојсовски, вработен-a
во ДКП Затвор

На местото на заменик член Џевад
Усеиновски, на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува / избира лицето: Дехаровски Сулејман, предложен од политичка партија ДПА

Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 255

гласник на општината Битола и на огласната
табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0112

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0115

На местото на заменик член Слободанка
Димитриевска, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Весна Таневска, вработен-a
во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

На местото на член Даниела Петровска
Матевска, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето: Ленче Фидановска, вработен-a во ОУ. Крсте Мисирков Бистрица

Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

СТР. 256 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

гласник на општината Битола и на огласната
табла на општината.
Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.

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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0131

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0132

На местото на заменик претседател
Никола Караболовски, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /
избира лицето:Илинка Ристевска, вработенa во Центар за социјални работи

На местото на заменик член Ленче
Митревска, на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од изборниот законик (пречистен текст Сл. Весник
на РМ бр 54/2011), се именува / избира
лицето: Михајло Дранговски, вработен-a во
Завод и музеи

Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

Оваа решение влегува во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се објави во службен

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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
03.06.2011 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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0134
На местото на член Билјана Чаловска, на
кого му престанал мандатот во избирачкиот
одбор од следните причини: врз основа на
член 18, 20, 37 и 38 од изборниот законик
(пречистен текст Сл. Весник на РМ бр
54/2011), се именува / избира лицето:Ирина
Неделкова, вработен-a во Општина Битола
Оваа 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.

БРОЈ 8 – СТР. 257

Копија од решението се доставува до
Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0141
На местото на член Лутви Абдуловски,
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор од следните причини: врз
основа на член 18, 20, 37 и 38 од изборниот
законик (пречистен текст Сл. Весник на РМ
бр 54/2011), се именува / избира лицето:
Блага Гагалева, вработен-a во Естреја
Овадија Мара
На местото на член Славе Стефановски,
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор од следните причини: врз
основа на член 18, 20, 37 и 38 од изборниот
законик (пречистен текст Сл. Весник на РМ

СТР. 258 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

бр 54/2011), се именува / избира лицето:
Димитар Стефановски, вработен-a во
СДСМ
Оваа 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
03.06.2011 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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0144
На местото на заменик претседател
Габриела Велевска, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

избира лицето:Пејо Мојанчевски, вработенa во ДКП Затвор
Оваа 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
03.06.2011 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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0145
На местото на заменик член Тофик
Шабановски, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 259

избира лицето:Елена Котевска, вработен-a
во Технички факултет-Битола

Лилјана Ѓоргиевска, вработен-a во Висока
Медицинска школа - Битола

Оваа 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.

Оваа 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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0147

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0153

На местото на член Бари Муаремовски,
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор од следните причини: врз
основа на член 18, 20, 37 и 38 од изборниот
законик (пречистен текст Сл. Весник на РМ
бр 54/2011), се именува / избира лицето:

На местото на член Билјана Бутлевска,
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор од следните причини: врз
основа на член 18, 20, 37 и 38 од изборниот
законик (пречистен текст Сл. Весник на РМ
бр 54/2011), се именува / избира лицето:

СТР. 260 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

Билјана Чаловска, вработен-a во ОУ Даме
Груев Битола

избира лицето: Фанка Вангеловска, вработен-a во Естреја Овадија Мара

Оваа 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.

Оваа 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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0195

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0201

На местото на заменик член Силвана
Нешковска, на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /

На местото на член Попчановски Робе,
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор од следните причини: врз
основа на член 18, 20, 37 и 38 од изборниот
законик (пречистен текст Сл. Весник на РМ
бр 54/2011), се именува / избира лицето:

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 261

Попчановски Роберт, предложено од политичка партија ВМРО -ДПМНЕ

избира лицето: Николче Талевски, предложено од политичка партија СДСМ

Оваа 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.

Оваа 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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0202

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0203

На местото на заменик член Николче
Такевски, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /

На местото на заменик претседател
Лидија Спировска, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор од следните
причини: врз основа на член 18, 20, 37 и 38
од изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува /

СТР. 262 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

избира лицето: Силвана Цветковска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

бира лицето:Валентина Божиновска, вработен-a во ЈЗУ Клиничка болница-Битола

Оваа 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.

Оваа 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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение,
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик,
избраното / именуваното лице има право да поднесе
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до
Општинската изборна комисија, во рок од 48 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
03.06.2011 год.
Битола

Бр. 10-274/1
03.06.2011 год.
Битола

Општинска изборна комисија
претседател,
Зоран Насев с.р.

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.

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

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 03.06.2011 година, во
состав Претседател Зоран Насев, и членовите на ОИК Битола во полн состав го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0209

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0210

На местото на заменик член Верка
Јосифовска, на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор од следните причини:
врз основа на член 18, 20, 37 и 38 од
изборниот законик (пречистен текст Сл.
Весник на РМ бр 54/2011), се именува / из-

На местото на член Лиле Милинг, на
кого му престанал мандатот во избирачкиот
одбор од следните причини: врз основа на
член 18, 20, 37 и 38 од изборниот законик
(пречистен текст Сл. Весник на РМ бр
54/2011), се именува / избира лицето:Сузана

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Кузевска, вработен-a во Естреја Овадија
Мара
Оваа 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.

БРОЈ 8 – СТР. 263

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

Бр. 10-274/1
03.06.2011 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. 264 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 23.06.2011

СОДРЖИНА
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