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Образец број 7a
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од
Изборниот законик, Општинската изборна комисија
ВЕВЧАНИ до Државната изборна комисија на 08.11.2016
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 1921
На местото на членот на избирачкиот одбор
АТАНАС АЛУЛОСКИ на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е
именуван на предлог од политичката партија на власт
ВМРО – ДПМНЕ, а согласно Изборниот законик политичите
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето :

АТАНАС АЛУЛОСКИ, предложен од политичка партија
ВМРО - ДПМНЕ
своерачен
потпис на
новоименув
аниот /
новоизбран
иот
претседате
л / член

______________________________________
________________

На местото на членот на избирачкиот одбор НАУМ
РАДИНОСКИ на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија во
опозиција СДСМ а согласно Изборниот законик политичите
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето :
НАУМ РАЗМОСКИ, предложен од политичка партија СДСМ
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател / член

_______________________________
_______________________

На местото на заменик на избирачкиот одбор
СПАСЕ КОЧОВСКИ на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е
именуван на предлог од политичката партија на власт
ВМРО - ДПМНЕ согласно Изборниот законик политичите
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето се именува / избира лицето :
СПАСЕ КОЧОВСКИ, предложен од политичка партија
ВМРО - ДПМНЕ
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик
претседател / член

_______________________________
______

На местото на заменик на избирачкиот одбор
АНЃЕЛКО АЛУЛОСКИ на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија во

_________09.11.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАН

опозиција СДСМ а согласно Изборниот законик политичите
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето се именува / избира лицето :
КЕТИ ЈАНКОСКА, предложена од политичка партија СДСМ
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот заменик
претседател / член

___________________________
__________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Вевчани и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната
изборна комисија.
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО
МЕСТО БРОЈ 1922
На местото на членот на избирачкиот одбор
ТРАЈЧЕ ЛЕШОСКИ на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија во
опозиција СДСМ а согласно Изборниот законик политичите
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето :
ТРАЈЧЕ ЛЕШОСКИ предложен од политичка
партија СДСМ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ПРАВНА ПОУКА:

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

во
____________________
( место и да ту м )

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Пара скева Го госка
Куко ска

_________________________ .

своерачен потпис
на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател / член

________________________________
______________________

На местото на членот на избирачкиот одбор
БОБАН МУКОСКИ на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е
именуван на предлог од политичката партија на власт
ВМРО - ДПМНЕ а согласно Изборниот законик политичите
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето :
ДАНИЕЛ МУРЏЕСКИ
партија ВМРО - ДПМНЕ

предложен од политичка

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ .

ЧЛЕНОВИ
1.Љупчо Мукоски – Член
2.Зорица Костојчиноска Дејковска- член
3.Љиљана Баткоска – член
Образец број 7a
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од
Изборниот законик, Општинската изборна комисија
ВЕВЧАНИ до Државната изборна комисија на 08.11.2016
година, го доставува следното

своерачен потпис
на
новоименуваниот
/ новоизбраниот
претседател /
член

_________________________________
_____________________

На местото на заменик на избирачкиот одбор
СИМУН ЛЕШОСКИ на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е
именуван на предлог од политичката партија во опозиција
СДСМ а согласно Изборниот законик политичите партии за
секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на
избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира
лицето се именува / избира лицето :

_________09.11.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАН

КРСТЕ ПЛУШКОСКИ предложена од политичка
партија СДСМ

М.П.

________________________________________________________________________________

бр.7 /2016Стр, 3
ПРЕТСЕДАТЕЛ

( место и датум )

Параскева Гогоска Кукоска

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ .

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик претседател
/ член

ЧЛЕНОВИ
1.Љупчо Мукоски – Член
2.Зорица Костојчиноска Дејковска- член
3.Љиљана Баткоска – член

______________________________
_______

На местото на заменик на избирачкиот одбор ЛЕНЧЕ
КОРУНОСКА на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија на
власт ВМРО - ДПМНЕ согласно Изборниот законик
политичите партии за секои нови избори доставуваат нови
прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици
се именува / избира лицето се именува / избира лицето :
ЛЕНЧЕ КОРУНОСКА предложена од политичка
партија ВМРО - ДПМНЕ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ .

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик претседател /
член

_____________________________
________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Вевчани и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната
изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

Вевчани,08.11.2016 г.

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

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

Образец број 7a
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од
Изборниот законик, Општинската изборна комисија
ВЕВЧАНИ до Државната изборна комисија на 08.11.2016
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 1923
На местото на заменик претседателот НИКОЛИНА
ШУТИНОСКА на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини : престанок на
роботен однос во ООУ “Страшо Пинџур“ Вевчани се
именува / избира лицето :
ЌИТАНОСКА РАЈНА, населба без уличен сиситем,
6335 Вевчани, вработена во ЈЗУ Униврзитетска Клиника за
Гинекологија и Акушерство Скопје .
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик претседател / _____________________________
член
________
На местото на членот на избирачкиот одбор
ГОРАН СТОЈКОСКИ на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија на
власт ВМРО – ДПМНЕ, а согласно Изборниот законик
политичите партии за секои нови избори доставуваат нови
прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици
се именува / избира лицето :
ДРАГАН ВЛАЈНКИНОСКИ , предложен од
политичка партија ВМРО - ДПМНЕ
.

своерачен
потпис на
новоименув
аниот /
новоизбран
иот
претседате

______________________________________
________________

_________09.11.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАН

л / член
На местото на членот на избирачкиот одбор НАУМ
РАЗМОСКИ на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија во
опозиција СДСМ, а согласно Изборниот законик политичите
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето :
ВАСИЛ Н. РАДИНОСКИ, предложен од политичка
партија СДСМ
.

своерачен
потпис на
новоименув
аниот /
новоизбран
иот
претседате
л / член

бр.7 /2016Стр, 4

НАУМ РАДИНОСКИ, предложена од политичка
партија СДСМ
своерачен
потпис на
новоименувани
от /
новоизбраниот
заменик
претседател /
член

__________________________________
___

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Вевчани и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната
изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

______________________________________
________________

На местото на заменик на избирачкиот одбор
ЃОРЃИ МАТЕСКИ на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија на
власт ВМРО – ДПМНЕ, согласно Изборниот законик
политичите партии за секои нови избори доставуваат нови
прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици
се именува / избира лицето се именува / избира лицето :
ЃОРЃИ МАТЕСКИ, предложен од политичка партија
ВМРО - ДПМНЕ
своерачен
потпис на
новоименувани
от /
новоизбраниот
заменик
претседател /
член

во
____________________

ПРЕТСЕДАТЕЛ

( м ес то и дату м )

М.П.

__________________________________
___

На местото на заменик на избирачкиот одбор
ВАСИЛ Н.РАДИНОСКИ на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија во
опозиција СДСМ, а согласно Изборниот законик политичите
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето се именува / избира лицето :

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

Параскева Гогоска
Кукоска

ЧЛЕНОВИ
1.Љупчо Мукоски – Член
2.Зорица Костојчиноска Дејковска- член
3.Љиљана Баткоска – член

