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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0026 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ване Тасевски, ул. Даме Груев 
132а предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Андреј Лозановски, ул. Даме 
Груев 151а предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Димитар Сталевски, ул. 
Даме Груев 137Д предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Влатко Николовски, ул. 
Даме Груев 157 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/38  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0027 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Владо Наумовски, ул. Бошко 
Најдовски 1б предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дритон Шабани, ул. ул. Ѓорги 
Наумов предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Лила Цветановска, ул. 
Бул.1ви Мај 357 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Тања Николовска, ул. 
Бул.1ви мај 305 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
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беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно. 

Бр. 10-18/39  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0028 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Николче Милошевски, ул. 
Цветан Димов 130 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Летка Фидановска, ул. Цветан 
Димов 181 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ице Марковски, ул. 
Цветан Димов 126 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Илиевски, ул. 
Цветан Димов 179 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/40  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0029 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Иле Димовски, ул. Браќа 
Миладинови 147 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Алмир Бајрами, ул. Мукос 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благој Трајковски, ул. 
Браќа Миладинови 72 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Илија Марковски, ул. 
Ѓорче Петров бр.2 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/41  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0030 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Роза Талевска, ул. Караџова 3 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ивана Милевска, ул. Даме 
Груев 164 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Шанговски, ул. 
Пере Тошев 8А предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Левент Демировски, ул. 
Романија 5 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 

Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, 
сметано од денот на приемот на известувањето. 

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно. 

Бр. 10-18/42  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0031 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Методија Најдановски, ул. 
Брегалница 57 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Кире Стојановски, ул. Бре-
галница 10 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Иле Костадиновски, ул. 
Брегалница 32 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Сашо Марковски, ул. 
Коста Абрашевиќ 22 предложен/а од 
политичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/43  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0032 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Симе Георгиевски, ул. Гоце 
Делчев 37 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Билјана Ц. Димовска, ул. 
Горче Петров 55а предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Надица Германовска, 
ул. Ѓорче Петров 24 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Валентина Јовановска, 
ул. Прилепска 60а предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно. 

Бр. 10-18/44  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0033 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Здравко Христовски, ул. 
Прилепска78/19 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Благоја Лазаров, ул. При-
лепска 66/20 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Нада Костенчева, ул. 
Прилепска 55/92 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Тони Цветковски, ул. 
Прилепска 66/30 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/45  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0034 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Филип Радивчев, ул. Борис 
Бастеро 12 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Јанковски, ул. 
Борис Бастеро предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Лилјана Корлевска, ул. 
Баталјон Стив Наумов 24/30 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Анета Стефковска, ул. 
Прилепска 66/30 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/46  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0035 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Катерина Тодоровска, ул. 
Иван Милутиновиќ 76/10 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Верче Рапешановска, ул. 25-ти 
мај бр.13 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Гордана Рељин Милен-
ковска, ул. Филип 2ри Македонски 78/15 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Константин Иванов, ул. 
Прилепска бр.45 /1 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

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

Бр. 10-18/47  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0036 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Драгица Талевска, ул. Херце-
говина 8 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Елизабета Настевска, ул. 
Максим Горки 57/а предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Дијана Стојковска, ул. 
Батаљон Стив Наумов2-1/8 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Владо Василевски, ул. 
Врпоље 17 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/48  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0037 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Стојковски, ул. 
Прилепска 55а/2 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Севим Ахмет, ул. ул. Васко 
Карангелевски Ремо 3/44 предложен/а од поли-
тичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Марјан Василевски, ул. 
Прилепска 17 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Златка Ставревска, ул. 
Буковски Мост бр. 39 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

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

Бр. 10-18/49  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0038 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Јовановски, ул. 
А.Ароести 6-1/15 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дејан Нечовски, ул. Максим 
Горки 57а предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Елена Трајковска, ул. 
Минела Бабуковски 2/2/37 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Панда Солунчевска, ул. 
М.Бабуковски 8/3/56 предложен/а од политич-
ката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно. 

Бр. 10-18/50  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0038/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Борис Николовски, ул. Арон 
Ароести 6-1/2 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сашо Стојковски, ул. Цане 
Бујуковски 36 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ирена Ѓуровска, ул. 
Минела Бабуковски 2/1/15 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Горан Јошевски, ул. 
Минела Бабуковски 2/3/55предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до 
Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/51  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0039 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Горан Димовски, с.Биљаник 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Илче Крстевски, ул. Ванчо 
Јаневски 92 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Дарко Вељаноски, ул. 
Раштанска 11А предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Борче Тасевски, ул. 
Ванчо Јаневски 9 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/52  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0039/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Пеце Јанкуловски, ул. Кос-
турска 17 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Наташа Петревска, ул. Нас. 
Стрежево предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Роберт Гроздановски, 
ул. Кукуш 26а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Петар Николовски, ул. 
Петко Шалевски 1 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/53  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0040 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Љупчо Христовски, ул. Крсте 
Налев 134 А предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Кире Наумчевски, ул. 8-ми 
Септември 68 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Лидија Којдовска, ул. 
8ми Септември предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Душан Вукадиновиќ, 
ул. Васил Брглевски 50 предложен/а од полити-
чката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/54  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0040/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Митревски, ул. 
Крсте Нале 73а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Златко Трајковски, ул. Крсте 
Нале 72 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Горан Колевски, ул. 
Васил Брклевски 22 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Дејан Божиновски, ул. 
Мраморец 45 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/55  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0041 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Горан Марковски, ул. Д. Ори-
зари предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јулијана Долевска, ул. Боко 
Најдовски предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Љупчо Трајчевски, ул. 
Долно Оризари предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Олга Трајковска, ул. 
Бошко Најдовски предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/56  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0042 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Љупчо Зацески, ул. Долно 
Оризари предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Горан Ангелковски, ул. Долно 
Оризари предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Дени Стојановски, ул. 
Долно Оризари предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благојче Марковски, ул. 
Долно Оризари предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/57  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0043 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Златко Чукалев, ул. Филип 
Втори Македонски 64/3-31 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ангел Петковски, ул. Прохор 
Пчински 8 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јове Крстевски, ул. Фи-
лип Втори Македонски 66/16 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето МАРИЈА Марковска, 
ул. Ж. Ј. Шпанац 164/15 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/58  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0044 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Никола Алтипармаков, ул. 
Прохор Пчински 10 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Михајло Илиевски, ул. 
А.Турунџев 4/59 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Верица Силјановска, ул. 
А.Турунџев 1-3/41 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јасмина Меровска, ул. 
Стреа Нахмијас 5б предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/59  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0045 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Игор Хаџиевски, ул. Батаљон 
Стив Наумов 9/59 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Горѓи Тасевски, ул. Иван 
Милутиновиќ 66/21 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Кристина Лајмановска, 
ул. батањон Стив Наумов 11/49 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Лидија Алиевска, ул. 
Едвард Кардељ 11/33предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/60  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0046 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Пеце Ѓорговски, ул. Цане 
Василев 36 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Емине Исламоска, ул. Клено-
вец предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благојче Милошевски, 
ул. Илинденска 35/12 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Игор Момировски, ул. 
Иван Милутиновиќ 43/19предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/61  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0047 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Тони Ивановски, ул. 7-ми Јули 
60 А предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имен-
ува/избира лицето Петар Јовановски, ул. 7-ми 
Јули 65 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Љупчо Лазаревски, ул. 
7-ми Јули 49 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Поповски, 
ул. 7-ми Јулипредложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/62  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0048 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Васко Дамчевски, ул. Панде 
Кајзеро 40А предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сузана Степановска, ул. 
Панде Кајзеро 7 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Дарковски, ул. 
Илинденска 80 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јове Дангов, ул. 13-ти 
Јули 2/32предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/63  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0049 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Мицевски, ул. 
Цане Василев 2/10 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Златко Димов, ул. Иван Милу-
тиновиќ 27/7 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Наско Василевски, ул. 
Иван Милутиновиќ 27/21 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Љупчо Ангелевски, ул. 
Св. Наум 13апредложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/64  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0050 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Билјана Митревска, ул. Мукос 
172 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Арлидон Рушани, ул. Мукос 
166 предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Никола Наумовски, ул. 
Мукос 156 а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ангела Димчевска, ул. 
Борис Стрезов 20 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/65  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0051 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ирена Велевска, ул. Струшка 
9 предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето АНДРИЈАНА Богдановска, 
ул. Риека 22а предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Горан Лачовски, ул. 
Мукос 78 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Шклзиме Усеиновска, 
ул. Дебарска предложен/а од политичката пар-
тија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/66  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0052 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Васко Најдовски, ул. Крагуе-
вачка 7 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ѓорѓи Мицковски, ул. Ди-
митар Влахов 50а предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Лилјана Милевска, ул. 
Сремска Митровица предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Емилијан Мицковски, 
ул. Димитар Влахов 50апредложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/67  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0053 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Златко Димовски, ул. Сутјеска 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сашо Костадиновски, ул. Сут-
јеска 18д предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Петар Митров, ул. 
Сутјеска 28б предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Билјана Костадиновска, 
ул. Сутјеска 18дпредложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/68  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0054 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сандра Талевска, ул. Ријека 3 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Бени Селимов, ул. Илинден-
ска 134 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Славе Талевски, ул. 
Илинденска 150 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Павлина Костадиновска, 
ул. Илинденска бр.126 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/69  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0055 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Димче Димовски, ул. Јаинци 
41в предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Благој Батаља, ул. Поречка 3 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Наунчев, ул. 
Борис Стрезов 58 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Бети Батаља, ул. 
Поречка 3предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, со-

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/70  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0056 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ефто Трпковски, ул. Чеде 
Филиповски Даме 64а предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Кире Ралевски, ул. Дебарска 3 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Билјана Ѓоргиевска, ул. 
Козара 33 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Елизабета Богичевиќ, 
ул. Чеде Филиповски Даме предложен/а од 
политичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/71  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0057 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Зоран Алексовски, ул. Никола 
Тесла 63 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Петар Јовановски, ул. Маркс и 
Енгелс 30 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Изабела Алексовска, ул. 
Никола Тесла 63 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Горан Долевски, ул. 
Јосиф Христовски 4/18предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/72  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0058 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Гоце Тодоровски, ул. Борис 
Кидрич 4 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јане Натев, ул. Борис Кидрич 
38а предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Стефан Димовски, ул. 
Ениџе Вардар 20 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Елизабета Колевска, ул. 
Борис Кидрич 48/30предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/73  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0059 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Виктор Јосифовски, ул. с. 
Брусник предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Љубиша Бакич, ул. 1 ви Мај 
204/17 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ружа Коњановска, ул. 
Никола Тесла 18/34 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Златко Алексовски, ул. 
Лазо Трповски 8предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/74  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0060 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ламбо Плушковски, ул. 2 ри 
Август 36 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Билјана Лукиќ, ул. 2 ри август 
27а предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Снежана Плушковска, 
ул. 2 ри август 36 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Марјан Стојановски, ул. 
Блаже Рогузинарот бр.68предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Др-
жавната изборна комисија. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна 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. 10-18/75  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0061 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дончо Николовски, ул. Кар-
пош 12/3/43 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Снежана Велјановска, ул. Кар-
пош 6/4/5 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благој Николовски, ул. 
Карпош 3/4/2 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Стојчевски, ул. 16 
та бр. 2предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/76  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0062 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Пеце Лаковски, ул. Карпош 
12-1/4 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ваит Ислами, ул. Девеани 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Весна Велјановска, ул. 
Пере Тошев 8в предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Љупчо Караманди, ул. 
Кланица 8/20 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/77  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0063 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Филимена Петровска, ул. Кар-
пош 5/1/15 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сашо Илиевски, ул. Кланица 
9/2 предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Соња Куновска, ул. 
Кланица 4/5 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мимоза Стерјова, ул. 
Кланица 8/22предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/78  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0064 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Драган Василевски, ул. Буле-
вар 1 ви мај 340а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Ќани Асаноски, ул. Цар 
Самоил 248 предложен/а од политичката пар-
тија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Биљана Бакалов, ул. 4 
ти ноември 7 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Бети Станковиќ, ул. 1 ви 
мај 370бпредложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/79  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0065 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Игор Петковски, ул. Крстин 
Чулаковски 68 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дејан Трајковски, ул. Панде 
Иловски 31 предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Златко Марковски, ул. 
Панде Иловски 19 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Тони Петровски, ул. 
Кумровец 36предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/80  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0066 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Елена Велјановска, ул. 4 та бр. 
9 предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Лилјана Ангелевска, ул. Бу-
ковски мост 20 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Гоце Јошевски, ул. Илчо 
Стојановски 180 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мирко Стефановски, ул. 
Ѓорги Зековски 31предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

 



ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9   – СТР. 23 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/81  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0066/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Јаневски, ул. 
Буковски мост 6г предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Владо Маловски, ул. Буковски 
мост 8в предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Ташковски, ул. 
Буковски мост 8а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Љупчо Тасевски, ул. Бу-
ковски мост 10апредложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/82  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0067 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дејан Јанчевски, ул. Индус-
триска 47 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ерол Саит, ул. Цар Самоил 
188а предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Пеце Јовановски, ул. 
Индустриска 11 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Гоце Стојчевски, ул. 
Индустриска 61предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/83  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0068 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марко Стојовски, ул. Индус-
триска 61 б предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Жаклина Шамбовска, ул. 
Бистра 95 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Анета Крстевска, ул. 
Бистра 34 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Бале Василевски, ул. 
Бистра 109предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/84  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0069 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Даниел Џокановски, ул. с. Бу-
ково ул. 1 бб предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Анита Главеска, ул. с. Буково 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Антонио Цицковски, ул. 
с. Буково ул. 1 бб предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Кети Радевска, ул. с. Бу-
ково предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/85  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0070 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Гордана Јоначиќ, ул. Кирил и 
Методиј 27 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Здравка Павловска, ул. Стерјо 
Ѓоргиев 33 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Богоја Поповски, ул. 
Стерјо Ѓоргиев 24 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Владе Јуруковски, ул. 
Стерјо Ѓоргиев 32предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/86  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0071 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Томислав Стефановски, ул. 
Кузман Јосифовски 10 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Ветон Изеири, ул. ул. 
Судска предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Жарко Дестановиќ, ул. 
Кочо Чолаков 5 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Јуруков, ул. Цар 
Самоил бр.93-апредложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/87  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0072 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марина Стефановска Јовчева, 
ул. Маврово 5 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Томислав Неделков, ул. Ма-
врово 9 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ѓорги Тахуловски, ул. 
Охридска 2 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ангелина Котевска, ул. 
Кузман Јосифовски 18 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/88  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0073 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дејан Стојановски, ул. Парти-
занска 42/1 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Раим Алили, ул. Маврово 7д 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Лидија Никовска, ул. 
Партизанска 40/26 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Ралевски, ул. 
Партизанска бр.22/45 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/89  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0074 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ѓорги Гачевски, ул. Север Југ 
2/2 предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Зоран Ѓеогиевски, ул. Север 
Југ 17/1 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Васко Маѕов, ул. Пар-
тизанска 44/12 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Костантина Петревска, 
ул. Север Југ 9/3предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/90  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0075 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Оливер Швигир, ул. Питу 
Гули 40/15 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Марија Ѓоргиев, ул. Парти-
занска 32/2 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Петар Брајановски, ул. 
Леринска 7 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Билјана Палашовска, ул. 
Питу Гули 34/5предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/91  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0076 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Синиша Ковачевиќ, ул. Нико 
Фундали 18/53 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Горан Димовски, ул. Охрид-
ска 3в предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Никола Толевски, ул. 
Нико Фундали 11/14 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Светлана Трајковска, 
ул. Нико Фундали 18/48предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/92  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0076/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Виолета Ковачевиќ, ул. Нико 
Фундали 18/53 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јетон Лумановски, ул. Кле-
ноец предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Офелија Николовска, 
ул. Нико Леринска 41/63 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Драган Силјановски, ул. 
Леринска 76/8 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/93  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0077 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Елена Неделковска, ул. Хрис-
то Ботев 36б предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Весна Пејчиновска, ул. Стив 
Наумов 55 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Жарко Нацевски, ул. 
Христо Ботев 30 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Бујар Драла, ул. Лерин-
ска предложен/а од политичката партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држа-
вната изборна комисија. 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/94  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0078 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јулија Дамчевска, ул. Солун-
ска 143 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Фиона Ахмети, ул. Пеце Ма-
тичевски 54 предложен/а од политичката 
партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Христијан Митревски, 
ул. Димче Лахчански 47/16 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благојче Спасевски, ул. 
Пеце Матличевски 63а предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/95  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0079 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јован Димовски, ул. Климент 
Охридски 17/3 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Гордана Пинза, ул. Климент 
Охридски 106 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Марија Дестановиќ, ул. 
Страшо Пинџур 55 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Вилијам Шерденковски, 
ул. Климент Охридски 15/7 предложен/а од 
политичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/96  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0080 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Стефче Јовановски, ул. Солун-
ска 129 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Самира Алиевска, с. Жабе-
ни предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Петар Јовановски, ул. 
Солунска 163 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ајрие Алиловска, ул. 
Солунска 171предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/97  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0081 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Николче Бадишевски, ул. 
Зборска 13 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марија Христова, ул. Солун-
ска 265 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Петар Петрески, ул. Ари 
Ангеловски 4 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Драга Велјова, ул. 
Маршал Тито 113предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/98  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0082 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Бадишевски, ул. 
Зборска 13 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Гоце Костовски, ул. Тушин 13 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александра Петреска, 
ул. Ари Ангеловски 4 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Никола Велјановски, ул. 
Тушин 13предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/99  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0083 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Гордана Матевска, ул. Солун-
ска 239 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Маја Томевска, ул. Солун-
ска 233а предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Злате Талевски, ул. Нео-
лица 2 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Тодоров-
ски, ул. Коле Канински 5предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/100  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0084 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Горан Атанасовски, ул. Стр-
машево 10 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Горан Дамевски, ул. Црвена 
Вода 8 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Веле Костовски, ул. 
Стрмашево 11 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јасмина Кирјаковска, 
ул. Климент Охридски 3впредложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/101  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0085 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Мимоза Ристевска, ул. Дими-
тар Влахов 28б предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Бојан Штрковски, ул. Јане 
Сандански 31 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Силвана Печалева, ул. 
Мирче Ацев 5 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Наташа Бундалевска, 
ул. Јане Сандански 31предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/102  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0086 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марина Костовска, ул. Илин-
денска 95 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Илир Алимовски, ул. Илин-
денска 104 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ицо Марушовски, ул. 
Мирче Ацев 24а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Анџиев, ул. 
Христо Ботев 59предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/103  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0087 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Благојче Биџовски, ул. Кара-
орман 1а предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сузан Мехмедова, ул. Мирче 
Ацев 69 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Борче Котевски, ул. 
Караорман 5б предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зорица Здравевска, ул. 
Мирче Ацев 61предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/104  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0088 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Никола Никодиновски, ул. 
Дебарска 47 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Луан Махмуди, ул.Мирче 
Ацев 23 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Томислав Николовски, 
ул. Караорман предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Лидија Неделковска, ул. 
Караорман бр.20предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/105  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0089 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Николче Марковски, ул. Љу-
бојно 29б предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Борис Питошка, ул. Борка 
Талев Модерното 1 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Владе Јосифовски, ул. 
Дебарска 79а предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ерзана Алиу, ул. Мукос 
171апредложен/а од политичката партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/106  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0089/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Илче Марковски, ул. Љубојно 
29б предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Шабан Рушановски, ул. Љу-
бојно 42 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Бојан Колев, ул. Де-
барска 57б предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зорица Боцевска, ул. 
Дебарска бр.53 гпредложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/107  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0090 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Владо Јошевски, ул. Кара-
орман 104б предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ацко Петковски, ул. Дебарска 
99 предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Виолета Јошевска, ул. 
Караорман 104б предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Валентин Димовски, ул. 
Дебарска бр.105предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/108  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0091 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Благојче Тасевски, ул. 2 ра 
бригада број 3 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Лирим Османовски, ул. ул. 
Охридска 257 предложен/а од политичката 
партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Даниела Стефанова, ул. 
бул. 1ви мај 15 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Елена Мицевска, ул. 
13ти јули 6предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/109  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0092 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Никола Субашевски, ул. Де-
веани 66 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Горан Стојановски, ул. 
Девеани 21д предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благојче Христовски, 
ул. Девеани предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Нашит Муратовски, ул. 
Девеанипредложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/110  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0093 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Џевдет Џеловски, ул. Козјак 
92 предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Лиридона Османовска, ул. Ох-
ридска 257 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Гоце Стојановски, ул. 
Козјак 91б предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Сејкан Садик, ул. Трајче 
Магденовски 14предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 
согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, из-
браното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/111  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0093/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Стевче Николовски, ул. Трајче 
Магловски 6 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Миле Кокиновски, ул. Мордо 
Нахмијас Лазо 8 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Крсте Китановски, ул. 
Димитар Тодоровски 2 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Димче Дамчевски, ул. 
Атанас Трпчевски Тасепредложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/112  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0094 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Крсте Печипајковски, ул. 
Јорго Костовски 14 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Илмије Небиоска, ул. ул. Со-
лунска 59 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благојче Крстевски, ул. 
Јорго Костовски 14 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мара Граматковска, ул. 
Никола Г. Никлец 38предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/113  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0094/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Љупчо Николовски, ул. Трајче 
Магловски 6 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Гордана Спировска, ул. Ни-
кола Г. Никлец 20 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Снежана Јанкуловска, 
ул. Јорго Костовски 52 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Илче Кокиновски, ул. 
Мордо Н. Лазо бр. 86 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/114  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0095 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Глорија Јефтимова, ул. Охрид-
ска 153 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Ардијан Хасани, ул. Ох-
ридска 243 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Сашо Георгиевски, ул. 
Цар Самоил 141 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Едвард Ивановски, ул. 
Охридска бр.113предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/115  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0096 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марија Каранфиловска, ул. 
Охридска 85 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Елизабета Трајчевска, ул. Кле-
новец 20 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Светлана Петковска, ул. 
Стив Наумов 131б предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Елма Алиовска, ул. 
Стив Наумов 178бпредложен/а од политичката 
партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/116  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0097 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Љупчо Јовановски, ул. Цар 
Самоил 192 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Беким Зенели, ул. Девеани 94 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Пеце Галевски, ул. Цар 
Самоил 139 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Маре Колева, ул. Цар 
Самоил 166 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/117  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0098 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Ана Бундевска Мирчевска, 
ул. Кленовец 63 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Николче Трајчевски, ул. 
Кленовец 20 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Петре Илиевски, ул. 
Кленовец 35 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Емел Алиоска, ул. Ох-
ридска 263предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/118  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0099 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Миле Лозановски, ул. Стер-
јовски Ѓ. Џоџа 2б/22 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Лјутви Рамадани, ул. Босна 52 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јован Ѓоргиевски, ул. В. 
Карангелевски 29/1-63 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Нада Паскова, ул. Ро-
манија бр.34предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/119  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0100 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Билјана Екимовска, ул. Васко 
Карангелевски 25/24 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Драгана Урдаровска, ул. ЈНА 
13/2/12 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Владо Ристевски, ул. 13-
ти Јули 30/2 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Ангеловски, ул. 
13-ти Јули 7 предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/120  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0101 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Поповски, ул. 13-
ти Јули 26 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Беким Рустемовски, ул. Босна 
48 предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Суза Илиева, ул. Стер-
јевски Ѓорги Џоџа 5/48 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Алберт Шабанов, ул. 
Босанска 25 предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/121  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0102 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Елица Цветковска, ул. Сми-
левски Конгрес 27/1 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Славко Ристевски, ул. Сми-
левски Конгрес 1/1/25 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Љубе Чалевски, ул. 
Смилевски Конгрес 22/2 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Омер Алиевски, ул. 
Смилевски Конгрес бр.5/39предложен/а од 
политичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/122  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0102/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Љупчо Теодосиевски, ул. 
Смилевски Конгрес 25/11 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Бисера Петровска-Аргинова, 
ул. Младински Бригади 5/3 предложен/а од 
политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Славица Стојановска, 
ул. Младински Бригади 9/4 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Иванчо Урдаровски, ул. 
Смилевски Конгрес 3/1/12 предложен/а од по-
литичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/123  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0103 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јана Стојановска, ул. Довле-
џик 146 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Зоран Силјановски, ул. 
Довлеџик 202 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Тони Јошевски, ул. До-
влеџик 42 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Амди Умер, ул. Босна 
87 предложен/а од политичката партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/124  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0104 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Зоран Силјановски, ул. Васко 
Карангелевски 1/15 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Нуџеван Фетовски, ул. Илин-
денска 97 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Роза Шарковска, ул. 
Васко Карангелевски 29/5/71 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Драгица Марчевска, ул. 
Борис Кидрич 2/11 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/125  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0105 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Наташа Адриевска, ул. Васко 
Карангелевски 5/2/21 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Владимир Ѓоршевски, ул. 
Васко Карангелевски - Ремо 1/1/4 предложен/а 
од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Драгољуб Никодинов-
ски, ул. Васко Карангелевски 64/2/3/43 предло-
жен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мерита Синановска, ул. 
Таку Димитровски 25 предложен/а од поли-
тичката партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговотоо донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/126  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0106 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Надица Ристевска, ул. Игњат 
Атанасовски 45/1 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ардиан Мемети, ул. Солунска 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Бети Ангелевска, ул. 
Игњат Атанасовски 49/3 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Антонио Петровски, ул. 
Игњат Атанасовски 45/7предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/127  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0106/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Христина Ристевска, ул. Иг-
њат Атанасовски 45/1 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Ана Домазетовска, ул. Пар-
тизанска 32/5 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Марија Солевска, ул. 
Игњат Атанасовски 47/16 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Сашо Цветковски, ул. 
Васко Карангелевски 6/29предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/128  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0107 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Вангел Мустиковски, ул. Ми-
хајло Андоновски 6/40 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Арбен Абдиу, ул. Пецо Божи-
новски 7 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Димитар Таповски, ул. 
Лавчанска Корија 35 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мирјана Алексовска, ул. 
Лавчанска Корија 52 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/129  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0108 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Аце Стевановски, ул. Стив 
Наумов 136 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Лидија Велјановска, ул. Пар-
тизанска бр.110 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јасмина Бошевска, ул. 
Солунска 13а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Севиме Абдиу, ул. Пецо 
Божиновски 7 предложен/а од политичката 
партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/130  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0109 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Владимир Нуневски, ул. Пецо 
Божиновски 70г предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Самет Мустафовски, ул. ул. 
Трајан Белев Гоце предложен/а од политичката 
партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Никола Јовевски, ул. 
Пецо Божиновски 55б предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Соња Борисовска, ул. 
Лавчанска Корија 14 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/131  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0110 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Младен Чешелковски, ул. 
Тошо Даскало 4а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Томе Стојановски, ул. Стив 
Наумов 116 предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Константин Христов, 
ул. Солунска 111а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Екрем Салиу, ул. 
25тапредложен/а од политичката партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/132  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0111 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Коста Нешковски, ул. 13-та 14 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Удаверди Сали, ул. 21-ва 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Николов-
ски, ул. 21-ва 52а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јагода Видановска, ул. 
12 та бр.13 апредложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/133  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0112 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Зоран Трајковски, ул. Мирка 
Гинова 15/22 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Наташа Димовска, ул. 26-та 9-
4/14 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Сашо Вренцовски, ул. 
Мирка Гинова 11/29 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зелија Салиевска, 
с.Лера предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/134  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0113 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сашо Богдановски, ул. На-
родни Херои 32/3 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Ѓулшен Рочи, ул. Лавчанска 
Корија предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Виолета Митревска, ул. 
Бонде Скерлевски 3 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ѓорги Маринов, ул. 
Партизанска 106/25предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/135  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0114 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јулијана Кечевска, ул. Михај-
ло Андоновски 4/39 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јасминка Кочевска, ул. Михај-
ло Андоновски 2/41 предложен/а од политич-
ката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Марјанче Крстевски, ул. 
Михајло Андоновски 2/2 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Оливера Магденовска, 
ул. Михајло Андоновски 6/7предложен/а од 
политичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/136  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0115 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Андреј Крстевски, ул. 12 
Кладенци 7 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Горан Јоновски, ул. Стале 
Попов 17 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Стевче Алексовски, ул. 
21 Кладенци 36 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мирјана Козаровска, ул. 
Сотир Брбевски 18предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/137  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0116 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Мирјана Поповска, ул. Тео-
досиј Синаитски 2-2/8 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Наташа Стојкова, ул. 12 Кла-
денци 22 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Емилија Јошевска, ул. 
15-ти Корпус 20 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Никола Стојков, ул. 12 
Кладенци 22 предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/138  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0117 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Драги Василев, ул. Лавчански 
Пат 2 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Милка Стојановска, ул. Лав-
чански Пат 23в предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Стојан Трајковски, ул. 
14-та 21 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Блаже Трајковски, ул. 
160-та 13предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/139  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0118 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марио Сомоски, ул. Стрчин 
61 предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Стојан Каровски, ул. Стрчин 
52 предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Христина Павловска, 
ул. Стрчин 65а предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Соња Стојковска, ул. 
21-ва 19бпредложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/140  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0119 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јасмина Кондинска, ул. Ружа 
Делчева 12 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Хазра Велиу, ул. Солунска 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Марија Талевска, ул. 
Ружа Делчева 9/1 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Тонче Целевски, ул. 
Анести Пановски 27/12 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/141  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0119/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Владе Николовска, ул. Ружа 
Делчева 9/12 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Никола Дамевски, ул. Анести 
Пановски 64 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Стефанов-
ски, ул. Ружа Делчева 38/2 предложен/а од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Драге Наумовски, ул. 
Анести Пановски 15 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/142  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0120 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Кире Доневски, ул. Парти-
занска 73/28 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Инџи Махмуди, ул. ул. 7ма 
бригада 4 предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благој Сарвановски, ул. 
Партизанска 75/35 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Дарко Дуковски, ул. 
Карпош 11/1/3предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/143  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0120/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Владе Станковски, ул. Парти-
занска 73/18 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Драган Дренцовски, ул. Пар-
тизанска 65/31 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Фанче Влинтовска, ул. 
Партизанска 71/48 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мирјана Дивјаковска, 
ул. Партизанска 53/3/16 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/144  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0121 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марија Амиџовска, ул. Димче 
Лахчански 34/27 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Весна Чагорска, ул. Димче 
Лахчански бр.32/2/5 предложен/а од политич-
ката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Елена Дојчиновска, ул. 
Јанко Палигора 3/53 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Лидија Твирст - Ми-
тревска, ул. Нико Фундали 11/19 предложен/а 
од политичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/145  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0121/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Снежана Петковска, ул. Пар-
тизанска 85/4 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Катерина Каревска Димчев-
ски, ул. 12та бр.1 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Јовановски, 
ул. Јанко Палигора 3/46 предложен/а од поли-
тичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Васил Колочкоски, ул. 
Партизанска 39/10предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/146  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0122 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Татјана Ѓеоргиевска, ул. Дим-
че Лахчански 55/42 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ферди Амити, ул. Димче 
Лахчански 49 предложен/а од политичката 
партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Весна Пеовска, ул. Дим-
че Лахчански 45/57 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Гого Нуневски, ул. Ружа 
Делчева бр.13/7 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/147  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0122/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Тони Димовски, ул. Јадранска 
2/1 предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Елена Трајковска - Киријаз, 
ул. Димче Лахчански 64/9 предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Илија Најдовски, ул. 
Димче Лахчански 83 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Бучковски, 
ул. ЈНА 15/42 предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/148  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0123 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сашо Ристевски, ул. Ужичка 
Република 22 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ардиана Мустафовска, ул. 
Скоевска 48 предложен/а од политичката пар-
тија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Игор Лазаревски, ул. 
Големо Езеро 52 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мишко Гелевски, ул. 
Сисак 44предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/149  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0123/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Никола Павловски, ул. Ужич-
ка Република 28 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Радица Китановска, ул. Б.Буха 
бр.28 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Гордана Велјановска, 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јасин Теловски, ул. 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/150  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0124 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Бени Здравевски, ул. Круме 
Кепески 70 предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ертан Баталовски, ул. Солун-
ска предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Вера Бешлиевска, ул. 
Јонче Мурџевски 26 предложен/а од политич-
ката партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Пецо Зуламовски, ул. 
Павел Шатев 41предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/151  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0124/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Љубомир Тошевски, ул. Јонче 
Мурџевски 8 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дијана Станкоска, ул. Б.Буха 
бр.30 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Љупка Здравевска, ул. 
Круме Кепески 70 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Емилија Зуламовска, ул. 
П Шатев 41предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/152  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0125 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Стево Христовски, ул. Сисак 
17 предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Миле Велјановски, ул. Пожа-
ревачка 34 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Филип Велјановски, ул. 
Пожаревачка 26 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Степан Ќосев, ул. Пожа-
ревачка 2 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/153  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0125/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ѓорѓи Постоловски, ул. Сисак 
31 предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Пеце Матевски, ул. Јадранска 
29 предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Сузана Десановска, ул. 
Галичица предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Сашо Станковски, ул. 
Бошко Буха 30 предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/154  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0126 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Пеце Илкановски, с.Лавци 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Виктор Ивановски, с.Лавци 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Владимир Ламјановски, 
с.Лавци предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ангела Петковска, 
с.Лавци предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/155  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0127 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сашо Никовски, ул. Парти-
занска 40/30 предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Елизабета Гроздановска, 
с.Брусник предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Сашо Јосифовски, 
с.Брусник предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јове Ивановски, с.Брус-
ник предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/156  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0128 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Менде Кирковски, с.Буково 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Славе Валајчов, с.Орехово 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Васко Никовски, ул. 
Партизанска 40/26 предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/157  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0129 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Зоран Тасевски, с.Дихово 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Ѓоргиевски, 
с.Дихово предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Никита Димовски, с.Ди-
хово предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Маја Тошковска, с.Ди-
хово предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/158  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0130 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јасмина Ѓоргиевска, с.Ниже-
поле предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Алберт Абдуловски, с.Ниже-
поле предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Стерјо Ѓоргиевски, с. 
Нижеполе предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Стерјо Мушовски, с.Ни-
жеполе предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/159  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0131 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Менде Павловски, с.Трново 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ѓорѓи Ѓорѓиевски, с.Трново 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Габриела Аргиновска, 
с.Трново предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Урим Тауловски, с.Тр-
ново предложен/а од политичката партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/160  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0132 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дејан Рајковски, с.Братиндол 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Линдита Акифовска, с.Братин-
дол предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Даниел Мојсовски, 
с.Братиндол предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ајри Личевски, с.Бра-
тиндол предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/161  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0133 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Злате Бејковски, с.Крклино 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Благојче Марковски, с.Крк-
лино предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Кристијан Бејковски, 
с.Крклино предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Тони Јосифовкси, с.Крк-
лино предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/162  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0134 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Илче Чокозувски, с.Трн 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Благојче Марковски, с. Трн 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Пецо Петровски, с.Трн 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Кире Петровски, с. Трн 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/163  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0135 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Оливер Дишковски, с.Ка-
рамани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену 
ва/избира лицето Виолета Здравковска, с.Кара-
мани предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Тошевски, 
с.Карамани предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мартин Цоцевски, 
с.Карамани предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/164  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0136 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Златко Петковски, с.Поешево 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сашо Најдовски, с.Поешево 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Лидија Петковска, 
с.Поешево предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Горан Петковски, с.Пое-
шево предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/165  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0137 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Миле Јошевски, с.Логоварди 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ирена Зафировска, с.Лого-
варди предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ангела Димовска, с.Ло-
говарди предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Анита Наумовска-Ан-
дреевска, с.Логоварди предложен/а од политич-
ката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/166  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0138 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Настевски, с.Раш-
тани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Живко Јоновски, с.Раштани 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Емиллија Србиновски, 
с.Раштани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Божиновски, 
с.Раштани предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/167  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0139 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Славе Крстевски, с.Кременица 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Жарко Дениќ, с.Кременица 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Гацовски, с.Кре-
меница предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Никола Крстевски, 
с.Кременица предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/168  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0140 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Катерина Влашки, с.Меџит-
лија предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Бујар Камбери, с.Меџитлија 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Ангелов-
ски, с.Меџитлија предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Серкан Алимовски, 
с.Меџитлија предложен/а од политичката пар-
тија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/169  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0141 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Симе Трајчевски, с.Средно 
Егри предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Кристина Димитровска, 
с.Егри предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благојче Димитровски, 
с.Средно Егри предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Наташа Талевска, 
с.Средно Егри предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/170  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0142 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Миле Илиевски,с.Велушина 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Алберт Ќулафовски, с.Велу-
шина предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Драган Николовски, 
с.Велушина предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Влашки, 
с.Бистрица предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/171  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0143 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Валентина Кавалиновска, 
с.Граешница предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Сити Љумани, с.Граешница 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Гоце Парчевски, с.Гра-
ешница предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Џевдет Лумановски,с. 
Граешница предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/172  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0144 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марјан Филковски, с.Бис-
трица предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Пеце Ристевски, с.Бистрица 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Спасе Дејковски, с.Бис-
трица предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Петровски, 
с.Бистрица предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/173  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0145 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Зоран Котевски, с. Породин 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Душко Велковски, с.Породин 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Кубуовски, 
с.Породин предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Мижимаковски, 
с.Породин предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/174  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0146 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Николче Дандушевски, 
с.Лажец предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Мерсон Таировски, с. Лажец 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Стевче Стојановски, 
с.Лажец предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Пеце Танчевски, 
с.Лажец предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/175  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0147 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Благојче Ѓоршевски, с.Кишава 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јетмир Ајрулевски, с.Кишава 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Илче Јанчевски, с.Ки-
шава предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Бленди Адемовски,с. 
Кишава предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/176  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0148 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Борче Марковски, с.Жабени 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Саим Зуберовски, с.Жабени 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Илче Марковски, с.Жа-
бени предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Дулка Кујтин, с.Жабени 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/177  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0149 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марија Гелевски, с.Бистрица 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Николче Видановски, с.Бис-
трица предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Кире Гроздановски, 
с.Бистрица предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Димче Жабјановски, 
с.Бистрица предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/178  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0150 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Гоце Талевски, с.Кравари 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Кире Геровски, с.Кравари 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Бошковски, 
с.Кравари предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Бојан Лековски, с.Кра-
вари предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/179  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0150/1 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Валентина Андоновска, 
с.Кравари предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ирена Васковска, с.Кравари 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ило Стевоски, с.Кра-
вари предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јоцо Симјановски, 
с.Кравари предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/180  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0151 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Снежана Трајковска, с.Оле-
вени предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Борче Димовски, с.Олевени 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Костовски, 
с.Олевени предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Христина Ѓоргиевска, 
с.Олевенипредложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/181  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0152 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Весна Милевска, с.Оптичари 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јована Митревска, с.Оптичари 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јовче Димитровски, 
с.Оптичари предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ило Стојчевски, с.Оп-
тичари предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/182  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0153 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Благојче Бидиновски, с.Баре-
шани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Горан Андреевски, с.Баре-
шани предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Златко Андреевски, 
с.Барешани предложен/а од политичката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Никола Андреевски, 
с.Барешани предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/183  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0154 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Анета Гулевска, с.Крстоар 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Роберт Ѓорески, с.Крстоар 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ана Јовановска, с.Крс-
тоар предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Владе Јовановски, 
с.Крстоар предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/184  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0155 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Илче Талевски, с.Канино 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Кире Јованов, с.Канино пред-
ложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Методија Каранфилов-
ски, с.Канино предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Томе Стојановски, с.Ка-
нино предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе 
Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 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. 10-18/185  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0156 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Зоран Дервушовски, с.Острец 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Емрула Меметовски, 
с.Острец предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Стевче Манивиловски, 
с.Острец предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Дитурим Абди, с. 
Острец предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

 
 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/186  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 

со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0157 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Борче Влашки, с.Бистрица 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Владимир Трајковски, 
с.Бистрица предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/187  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 

 



 –    БРОЈ 9 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СТР. 76 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0194 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Филип Масалковски, с.Куку-
речани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Мартин Белокозовски, с.Ку-
куречани предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Шулевски, 
с.Кукуречани предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Пеце Китевски, с.Ку-
куречани предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/188  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0195 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Кире Груевски, с.Куку-
речани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Горан Паликуќовски, 
с.Кукуречани предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Љупчо Темелковски, 
с.Кукуречани предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зоран Масалковски, 
с.Кукуречани предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/189  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

 



ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9   – СТР. 77 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0196 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Валентин Ацевски, с.Драга-
рино предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марјан Размовски, с.Драга-
рино предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Менде Богдановски, 
с.Драгарино предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Драган Размовски, 
с.Драгарино предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на оглас-
ната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/190  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0197 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Марија Шеровска, с.Црнобуки 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Златко Шереметковски, 
с.Црнобуки предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ивана Драгарска, 
с.Црнобуки предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благојче Брдаровски, 
с.Црнобукипредложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/191  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

 



 –    БРОЈ 9 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СТР. 78 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0198 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Злата Ацевска, с.Драгожани 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Оливер Митревски, с.Драго-
жани предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Аница Каровска, с.Дра-
гожани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Панде Каровски, с.Дра-
гожани предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/192  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0199 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Елизабета Шалевска, с.Секи-
рани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Џими Мицевски, с.Секирани 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Драгана Марковска, 
с.Секирани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Горан Шалевски, 
с.Секирани предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/193  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 
 

 



ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9   – СТР. 79 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0200 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Зоран Магловски, с.Ново 
Змирнево предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Николче Магловски, с.Црно-
буки предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благоја Магловски, 
с.Ново Змирнево предложен/а од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Бени Чапачуловски, 
с.Црнобукипредложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/194  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0201 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Тоше Бошевски,с.Лопатица 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Томислав Настевски, с.Ло-
патица предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Марија Бошевска, 
с.Лопатица предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Александар Колуков-
ски, с.Лопатицапредложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/195  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

 



 –    БРОЈ 9 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СТР. 80 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0202 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Игор Миленковски, с.Габа-
ловци предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Николче Стојчевски, с.Габа-
лавци предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ѓорѓи Талевски, с.Габа-
лавци предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Христијан Младенов-
ски, с.Габалавци предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/196  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0203 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Санде Вељановски, с.Црнеец 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ѓунер Бафтировски, с.Црнеец 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Жарко Кочишки, с.Ку-
куречани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Томче Стефановски, 
с.Црнеец предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/197  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 
 

 



ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9   – СТР. 81 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0204 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Димче Талевски, с.Лисолај 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дејан Секуловски, с.Лисолај 
предложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Блажевски, 
с.Лисолај предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Даниел Бошевски, 
с.Лисолај предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/198  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0205 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Рајна Бубевска, с.Кажани 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дитурим Рустемовски, с. 
Кажани предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Драган Здравевски, 
с.Кажани предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Васко Стевановски, ул. 
Едвард Кардељпредложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/199  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

 



 –    БРОЈ 9 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СТР. 82 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0206 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Тони Гулевски, с.Ѓавато 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александар Дракалски, ул. 7-
ма Бригада 17а предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Миле Стојковски, 
с.Ѓавато предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Марио Кокалевски, ул. 
Кирил Методи 18бпредложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/200  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0207 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Добре Ристевски, с.Доленци 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Алајдин Ферзуловски, 
с.Доленци предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Трајче Гроздановски, 
с.Доленци предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Мирјета Халиловска, 
с.Доленци предложен/а од политичката партија 
ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/201  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 

  

 



ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9   – СТР. 83 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0208 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Христијан Гаговски, с.Мало-
вишта предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Лазо Цигаридовски, с. Мало-
вишта предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Петар Гаговски, с.Мало-
вишта предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Јован Мачевски, ул. 
Мукос 158 предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

 

Бр. 10-18/202  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0209 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Дејан Кузмановски, с.Рамна 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Јасмина Јосифовска, ул.Павел 
Шатев предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Гоце Митревски, 
с.Рамна предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Ирена Андоновска, ул. 
Козара 3предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во службе-
ното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/203  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0210 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Цветанчо Костовски, с.Лера 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Теки Реџеп, с.Лера пред-
ложен/а од политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Горан Кузмановски, 
с.Лера предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Зини Салиевски, с. Лера 
предложен/а од политичката партија ДУИ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/204  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0211 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Кире Колев, с.Српци пред-
ложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Наталија Балевска, ул. Ми-
хаило Андоновски 4/30 предложен/а од 
политичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Благоја Талевски, 
с.Српци предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Фидан Шаковски, 
с.Горно Српци предложен/а од политичката 
партија СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/205  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 
 
 

 



ПОНЕДЕЛНИК 22.06.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9   – СТР. 85 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0212 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Ристе Гаштевски, с.Цапари 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Кристина Анакиевска, с.Ца-
пари предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Николче Спировски, 
с.Цапари предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Соња Трајковска, 
с.Цапари предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/206  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 

 
 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска 
со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Битола до Државната изборна 
комисија на 22.06.2020 година, го доставува 
следното:  

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

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0213 

За член во избирачкиот одбор, се име-
нува/избира лицето Атанас Котевски, с.Ротино 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

За член во избирачкиот одбор, се имену-
ва/избира лицето Александра Андоновска, 
ул.22-ри Април бр.62 б предложен/а од поли-
тичката партија СДСМ. 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Томе Котевски,с.Ротино 
предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ 

За заменик член во избирачкиот одбор, се 
именува/избира лицето Пеце Трајчевски, 
с.Ротино предложен/а од политичката партија 
СДСМ. 

Оваа решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе се објави во служ-
беното гласило на општината Битола и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Држав-
ната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, 

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

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е 
дозволено. 

Решението на општинската изборна комисија е 
конечно.  

Бр. 10-18/207  Општинска изборна комисија 
22.06.2020 год.           претседател, 
Б и т о л а      Весна Томовска с.р. 

 
ЧЛЕНОВИ 
1. Горан Исков с.р. 
2. Марија Илиоска с.р. 
3. Зоран Бардакоски (зам.член) с.р. 
4. Мирјана Чулаковска (зам.член) с.р. 
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Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 

 

Буџет на Општина Битола 
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М. 

Д.Б. 4002996128471 
Приходна Шифра 725211 
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