
 

AKTI OD OP[TINSKA IZBORNA KOMISIJA 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното:  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1350 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1350 . 
 
За претседател на избирачкиот одбор број  1350 се избира  КАРОЛИНА ЈОВЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0011 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател  ____________________________________  

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1350 се избира  СОЊА БАРЛАКОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса  ул.ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0014 вл.  ст. ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1350 се избираат :  
1)  КАРОЛИНА ДАМЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, 

адреса на живеење  ул.ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0024 вл.  ст. ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

2)  ЈАСМИНА КАРАНИКОЛОВА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО        бр.23 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1350  се именуваат :  
 
3)  Весна Гическа  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Пере Темелкоски 6 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

4)  Соња Костоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Мирче Ацев13А  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1350  се избираат :  
 
1)  ГОРДАНА РИСТЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ПЕРЕ 

ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0013 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 
2)  БОЖИДАР АЛЕКСОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 

МУЗЕЈ‑‑‑‑ПРИ, адреса на живеење  ул.ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0013 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1350 се именуваат :  

 
3) Марија Чаушоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Димче Ацев 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
4) Весна Димкароска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пере 

Темелкоски11А 27  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1351 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1351 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1351 се избира  СНЕЖА ЈОВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ , адреса  ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0036 вл.  А ст.  ПРИЛЕП. 
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своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1351 се избира  СОЊА ЃОРЃИОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
Општина ДОЛНЕНИ, адреса  ул.КЕЈ 9‑‑‑‑ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0070 вл.  6 ст.  29  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1351 се избираат :  
5)  АНКИЦА МАРКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  КРУШЕВО, адреса на живеење  

ул.БРАЌА ТАЛЕСКИ бр. 0006 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

6)  ДЕЈАН ДИМОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ 
ОКТОМВРИ бр. 0006 вл.  А ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1351  се именуваат :  
 
7)  Пецо Трајкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Кеј 9 ти Септември 38  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

8)  Наташа Ангелеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кеј9ти 
Септември70/7/4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1351  се избираат :  
 
5)  ВЕРА РИСТЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0019 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

6)  ЗВОНКО ПЕТКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДИМЧЕ АЦЕВ бр. 0002 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1351 се именуваат :  
 
7) Јане Маркоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Кеј 9 Септември“70/4-1  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

8) Верица Русеска- Думбалоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  11 
Октомври55Б/8  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

  
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1352 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1352 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1352 се избира  НАТАЛИЈА ГАРБЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП , адреса  ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 0001 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1352 се избира  АЛЕКСАНДРА ПОПОСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ОУ“МИРЧЕ АЦЕВ“ЛАЖАНИ ЦО‑‑‑‑ДОЛНЕНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ бр. 0003 вл.  ст.  
ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1352 се избираат :  
 
9)  БЛАГОЈА ДИМОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле ‑‑‑‑ Прилеп, адреса на живеење  

ул.СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0020 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

10)  ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  
ул.СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0009 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1352  се именуваат :  
11)  Елена Јованоска Настеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Спасе 

Темелкоски 26  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

12)  Тања Стојаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Никола 
Вапцаров  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1352  се избираат :  
9)  РОЗИТА НАУМОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.СПАСЕ 

ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0052 вл.  Б ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

10)  СТЕВА НАУМОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле ‑‑‑‑ Прилеп, адреса на живеење  
ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ бр. 0018 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1352 се именуваат :  
11) Владимир Симоноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Климент 

Охридски 2/9  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 
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12) Даниела Ацеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Спасе Темелкоски  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1353 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1353 . 
 
За претседател на избирачкиот одбор број  1353 се избира  МАРТИН НАУМОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ 

ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП , адреса  ул.ЦАНЕ ИЛИОСКИ бр. 0078 вл.  А ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1353 се избира  ЃОРЃИ СТОИЧОВСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.СТРАШО ПИНЏУР бр. 0051 вл.  ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1353 се избираат :  
 
13)  ВЕРА СТОИЧОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.СТРАШО 

ПИНЏУР бр. 0051 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

14)  ПЕТКАНА ЦВЕТКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.СТРАШО ПИНЏУР бр. 0043 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1353  се именуваат :  
15)  Јулија Пурческа  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Октомвриска 10  

ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

16)  Даниела Крстеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Страшо 
Пинџур24  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1353  се избираат :  
 
13)  САЊА ЦВЕТКОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса 

на живеење  ул.СТРАШО ПИНЏУР бр. 0043 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

14)  СВЕТЛАНА БАРЛАКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.СТРАШО ПИНЏУР бр. 0001 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1353 се именуваат :  
15) Влатко Степаноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Кеј 9 Септември 68  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

16) Анита Стојческа  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Цане Илиески44  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1354 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1354 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1354 се избира  СУЗАНА ЈОВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

Општина ПРИЛЕП , адреса  ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0259 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 
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своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1354 се избира  НИКОЛИНКА БАРЛЕСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса  ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0250 вл.  ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1354 се избираат :  
17)  ИЛИЈА ДИМИТРИЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ, адреса на живеење  ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0253 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

18)  ДЕЈАН ЃОРЃИЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0228 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1354  се именуваат :  
19)  Билјана Бузлеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.Моша Пијаде 277  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

20)  Тања Јанческа  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Моша Пијаде206  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1354  се избираат :  
17)  ДОНКА ЈОВАНОСКА‑‑‑‑ЛАЗОВСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0301 вл. 0А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

18)  КОЧО ТРАЈКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МОША ПИЈАДЕ 
бр. 0170 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1354 се именуваат :  
19) Христина Митреска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул. Моша Пијаде 289/1  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

20) Снеже Котева  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Моша Пијаде279  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
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4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1355 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1355 . 
 

За претседател на избирачкиот одбор број  1355 се избира  МОНИКА ТРАЈКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП , адреса  ул.БЛАЖЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0036 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1355 се избира  ЈАСМИНА ТРАЈКОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса  ул. Блаже Темелкоски  бр.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1355 се избираат :  
21)  ЃОРЃИЈА РИСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА бр. 0073 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

22)  МИТРЕ МИШАЧКОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ДРАГАН ДИМЕСКИ бр. 0021 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1355  се именуваат :  
23)  Благојче Кузманоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Драган Димески  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

24)  Билјана Пипиџаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Драган 
Димески1Б  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1355  се избираат :  
21)  ЛИЛЈАНА НИКОЛОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.СЛАВЕЈ 

ПЛАНИНА бр. 0023 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

22)  МАРА КУЗЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ФРУШКА ГОРА бр. 
0011 вл. 16 ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1355 се именуваат :  
23) Дончо Касоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Блаже Темелкоски 18  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

24) Виолета Мирческа  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Фрушка Гора37  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1356 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1356 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1356 се избира  СТОЈНА БОГЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 0003 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1356 се избира  ЈАНЕ МИЛОШЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, адреса  ул.ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 0022 вл.  ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1356 се избираат :  
 
25)  ГОЦЕ АЦЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КОЗАРА бр. 

0001 вл. 17 ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

26)  ВЕСНА ТАСЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КОЗАРА бр. 0002 вл.  ст.  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1356  се именуваат :  
27)  Тони Костадинвоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Козара 3  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

28)  Ангела Апостолоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Никола 
Тесла18  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1356  се избираат :  
 
25)  БЕТИ СПИРКОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.НИКОЛА ТЕСЛА 

бр. 0026 вл.  ст  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

26)  ЦВЕТКО ТРАЈКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ “НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ 
ЧОПЕЛА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0038 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1356 се именуваат :  
 
27) Весна Јованоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Козара 14  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

28) Кочоска Валентина  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пере Тошев62  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1357 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1357 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1357 се избира  АНИТА БУНЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО 
ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП , адреса  ул.ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0040 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1357 се избира  СНЕЖАНА КОСТЕСКА‑‑‑‑СТЕФАНОСКА    од  
ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0114 вл.  0 ст.  
ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1357 се избираат :  
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29)  МАЈА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ПЕТТА 
ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0032 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

30)  ТОМЕ КОЈЕВ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЃОРЃИ СУГАРЕ 
бр. 0012 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1357  се именуваат :  
31)  Наташа Николоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Сава Ковачевиќ 32 а  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

32)  Николина Велевска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  5та 
Прилепска Бригада7  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1357  се избираат :  
 
29)  ЕЛИЗАБЕТА ЦВЕЈОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ПЕТТА 

ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0005 вл.  ст. 011  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

30)  ОРДАН КОЛЕВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 
адреса на живеење  ул.ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0056 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1357 се именуваат :  
 
31) Владимир Петрески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Св. Јован Бигорски 36  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

32) Златка Сиракоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  5та Прилепска 
Бригада93  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1358 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1358 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1358 се избира  ЛИДИЈА ПЕЈОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина 
ПРИЛЕП , адреса  КУЗМАН ЈОСИФОСКИ           бр.42 вл. ст. ПРИЛЕП ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1358 се избира  ЖАКЛИНА ЃОРЃИЕСКА‑‑‑‑ВАНЕСКИ    од  
ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ЃОРЃИ СУГАРЕ бр. 0020 вл.  ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1358 се избираат :  
33)  ЗОРАН ДИМОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЃОРЃИ СУГАРЕ 

бр. 0010 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
34)  ХУАНИТА ТРАЈКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, 

адреса на живеење  ул.ЃОРЃИ СУГАРЕ бр. 0005 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1358  се именуваат :  
35)  Весна Рошкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Боца Иваноска 20  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

36)  Милена Рунеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Боца Иваноска9  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1358  се избираат :  
33)  ЗВОНКО ДИМОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  

ул.ЃОРЃИ СУГАРЕ бр. 0010 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

34)  ЖАКЛИНА БОШКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЃОРЧЕ 
ПЕТРОВ бр. 0006 вл. 07А ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1358 се именуваат :  
35) Славе Сарваноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Боца Иваноска 5  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

36) Марија Амбраџиева  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  ул. Пенко 
Здравкоски   4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1359 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1359 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1359 се избира  ЈАСМИНА НЕДЕЛКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ 

“ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ , адреса  ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0013 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1359 се избира  ИЛИЈА РИСТЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0057 вл.  ст  
ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1359 се избираат :  
 
37)  ЕМАНУЕЛА НИКОЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  

ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0003 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

38)  ВИОЛЕТА АНГЕЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  
ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0098 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1359  се именуваат :  
 
39)  Љупчо Христоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Октомвриска 99  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

40)  Славица Николоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  
Октомвриска19  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1359  се избираат :  

 
37)  ВИКТОР РАЈЧИНОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 

МУЗЕЈ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0118 вл.  А ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 
38)  ФАНИ ДИМЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  

ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0025 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1359 се именуваат :  

 
39) Силвана Белушанец од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.Октомвриска 121  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
40) Стојне Томевска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Октомвриска58  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1360 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1360 . 
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За претседател на избирачкиот одбор број  1360 се избира  ЦВЕТАНКА СТОЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ПЧИЊА бр. 0015 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1360 се избира  БИЛЈАНА АНГЕЛЕВСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ВЕЛЕБИТ бр. 0085 вл.  ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1360 се избираат :  
 
41)  ЦЕНА ДИМИТРИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ВЕЛЕБИТ бр. 

0026 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

42)  ТРАЈКО КУСИБОЈОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.РАДОВИШКА бр. 0130 
вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1360  се именуваат :  
 
43)  Трајче Илиоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Велебит 83  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

44)  Маја Илиеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Радовишка 128А  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1360  се избираат :  
 
41)  ЈОВАН УШКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.РАДОВИШКА бр. 

0047 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 
42)  КЕТИ СТОЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, адреса на живеење  ул.Велебит бр 87  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1360 се именуваат :  

 
43) Васе Илиоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Велебит 83  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

44) Неда Ристевска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Велебит38А  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 
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  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1361 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1361 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1361 се избира  МИРА ЃЕОРЃИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП , адреса  ВАЛЈЕВСКА                  бр.3 вл.1 ст.6  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1361 се избира  ВИОЛЕТА БАЛЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ПЧИЊА бр. 0057 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1361 се избираат :  
 
45)  АНДРИЈАНА НАЈДОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ИСТРА бр. 0038 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

46)  СПАСЕ МИРЧЕВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ПЧИЊА бр. 
0030 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број  1361  се именуваат :  

 
47)  Јован Трајкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул. Пчиња 45  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

48)  Јасмина Балеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пчиња57  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1361  се избираат :  
 
45)  ПРОЈЧЕ ПЕТКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ИСТРА бр. 0003 

вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

46)  ЈОВА СРЕБРЕНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ИСТРА бр. 0082 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1361 се именуваат :  
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47) Павлина Макреска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Пчиња 42  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

48) Зора Мирчевска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пчиња30  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1362 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1362 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1362 се избира  РАДЕ БАЛАБАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  

УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ , адреса  КИРО ПАЈМАКОСКИ            бр.24 вл.18 ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1362 се избира  САШКО ТОДОРОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 

во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса  ул.ТРАЈКО ТАРЦАН бр. 0002 вл.  3 
ст.   8  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1362 се избираат :  
 
49)  СЛАВИЦА ВЕЛЕСКА‑‑‑‑МИРЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0050 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

50)  ВИНЕТА ДИМОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ТРАЈКО 
ТАРЦАН бр. 0001 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1362  се именуваат :  
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51)  Благоја Ангелески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Мирче Ацев 142  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

52)  Александра Стојаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Трајко 
Тарцан5/21  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1362  се избираат :  
 
49)  ЛИДИЈА РИСТЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ОКТОМВРИСКА                

бр.6 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 
50)  ВЛАДИМИР ВУЗЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ТРАЈКО 

ТАРЦАН бр. 0002 вл.  3 ст.   2  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1362 се именуваат :  
 
51) Трајанка Елим Илиоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Мирче Ацев 88  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

52) Христина Димоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Мирче Ацев79  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1363 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1363 . 
 
За претседател на избирачкиот одбор број  1363 се избира  ВИОЛЕТА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ДИМЧЕ КАРЕСКИ бр. 0004 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1363 се избира  АЛЕКСАНДРА АНДОНОСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 0005 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1363 се избираат :  
 
53)  ЃОРЃИЈА РИСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ, адреса на живеење  ул.ГИЦЕ ГАВРИЛОСКИ бр. 0003 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

54)  ЈАДРАНКА СТОЈАНОСКА‑‑‑‑НИКОЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, 
адреса на живеење  ул.ДИМЧЕ КАРЕСКИ бр. 0002 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1363  се именуваат :  
 
55)  Илија Алексоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Димитар Влахов" 14  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

56)  Мирјана Талевска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Димитар 
Влахов18  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1363  се избираат :  
 
53)  ТРАЈЧЕ ТОСКОВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДИМИТАР 

ВЛАХОВ бр. 0005 вл.  А ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

54)  АНА БОШКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДИМИТАР 
ВЛАХОВ бр. 0001 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1363 се именуваат :  
55) Рубин Миноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Трајко Тарцан 65  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
56) Душанка Димоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кичевска7  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 
лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1364 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1364 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1364 се избира  ФИЛИП РИСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ДРЖАВЕН 
АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , адреса  БРАЌА ЛАМЕСКИ              бр.21Б вл. ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1364 се избира  КАЛИНА СТОЈАНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ИЛИЈА ИГЕСКИ бр. 0055 вл.  ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1364 се избираат :  
 
57)  ПЕТРЕ ВЕЛКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0093 вл.  

ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

58)  ВАСКА ЗМЕЈКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, 
адреса на живеење  ул.ИЛИЈА ИГЕСКИ бр. 0020 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1364  се именуваат :  
 
59)  Цветанка Белакапоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Мара Јосифоска 25  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

60)  Ирена Јорданоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Борка 
Талески100  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1364  се избираат :  
 
57)  СОЊА ТРОМПЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ИЛИЈА ИГЕСКИ бр. 0031 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

58)  ЗЛАТЕ АПОСТОЛОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО 
ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ИЛИЈА ИГЕСКИ бр. 0009 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1364 се именуваат :  
 
59) Драган Поп-Антоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Мара Јосифоска“ 26  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

60) Миланка Филипоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Илија Игески41  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1365 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1365 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1365 се избира  СУЗАНА КУСЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ 

ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП , адреса  ул.РАДИКА бр. 0003 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1365 се избира  ДАНИЕЛА КОТЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 0049 вл.  ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1365 се избираат :  
 
61)  ПЕТРА ЛУКАРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЗЛАТО ВРВ бр. 

0002 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

62)  БЛАГИЦА КУСЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.РАДИКА бр. 
0003 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1365  се именуваат :  
 
63)  Илија Крстески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Бошко Буха" 18  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

64)  Наташа Петкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  2ри Август10  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1365  се избираат :  
 
61)  БЛАГОЈА КОСТОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.КАЈМАКЧАЛАН бр. 0002 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

62)  ДРАГАН СПИРКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.НАДА 
ЦИРИВИРИ бр. 0001 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1365 се именуваат :  
 
63) Борче Илиоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ѓорѓи Димитров 2  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

64) Наташа Димкова  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кајмакчалан1  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
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Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1366 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1366 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1366 се избира  ВЕСНА ТРАЈКОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП , адреса  ул.РОМАНИЈА бр. 0007 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1366 се избира  ЗВОНКО ЈОНОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ “НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ПРИЛЕП, адреса  ул.ГРАД ЈАЈЦЕ бр. 0046 вл.  ст.  
ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1366 се избираат :  
 
65)  БОГДАН ОРДАНОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ВАТАША бр. 0005 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

66)  ДИМО ЛАПОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 
адреса на живеење  ул.РОМАНИЈА бр. 0038 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1366  се именуваат :  
67)  Елизабета Стојаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Наум Наумоски 

Борче 2/5  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

68)  Цвете Бешоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Лигураса  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1366  се избираат :  

65)  ЕЛЕОНОРА ТРЕНКОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ТРИЗЛА                     бр.82 
вл.В ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

66)  БОРЧЕ ЈОШЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦРНА РЕКА бр. 0002 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1366 се именуваат :  
 
67) Благојче Штрлоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Град Јајце   36  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

68) Наташа Стојаноска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Копарска4  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1367 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1367 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1367 се избира  МИХАЈЛО ВЕЛКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.НИКШИЌКА бр. 0009 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1367 се избира  ОЛГИЦА СЛАВЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса  ул.МЕЧКИН КАМЕН бр. 0046 вл.  ст  
ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1367 се избираат :  

 
69)  ДАЦА АНДРЕЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 

ВОДОСТОПАНСТВО, адреса на живеење  ул.ВАЛЈЕВСКА бр. 0003 вл.  ст. 005  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

70)  ВЕСНА ПАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ВАЛЈЕВСКА бр. 0003 вл.  ст. 009  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1367  се именуваат :  
71)  Зоран Маркоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Никшиќка 19  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

72)  Делфина Спиркоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Мечкин 
Камен36А  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1367  се избираат :  
 
69)  ЕЛЕОНОРА ГЕШОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КОПАРСКА 

бр. 0008 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

70)  СОТКА ТАШКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ‑‑‑‑ОЧКА“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ВАЛЈЕВСКА бр. 0001 вл.  ст.  12  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1367 се именуваат :  
 
71) Тони Кузески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Мечкин Камен 72  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

72) Елизабета Маркоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Никшиќка11  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1368 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1368 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1368 се избира  СЛАВЕ ДИМИТРИЈОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП , адреса  ул.ВЛАДО СТОЈАНОСКИ бр. 0039 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1368 се избира  ГОРИЦА ТАВЧИОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0117 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1368 се избираат :  
 
73)  НАТАША МИЛЕСКА‑‑‑‑МИХАЈЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.ВЛАДО СТОЈАНОСКИ бр. 0009 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

74)  ЛИДИЈА ТРЕНКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“РОПОТОВО ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  
ул.ВЛАДО СТОЈАНОСКИ бр. 0009 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1368  се именуваат :  
75)  Снежана Вељаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Борка Талески 141  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

76)  Антигона Христоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Владо 
Стојаноски 8  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1368  се избираат :  
 
73)  ДИМЧЕ СТЕВАНОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ВЛАДО 

СТОЈАНОСКИ бр. 0025 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

74)  ГОРДАНА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0142 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1368 се именуваат :  
 
75) Рубинчо Ристески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Борка Талески 142  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 
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76) Љубица Андоноска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Владо 
Стојаноски3  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1369 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1369 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1369 се избира  ЛИДИЈА ПАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО 

ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ , адреса  ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0162 вл.  ст  
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1369 се избира  РОЗА СТЕВАНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0171 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1369 се избираат :  

77)  ВЕРКА АНГЕЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 
адреса на живеење  ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0041 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

78)  ЗЛАТА СТЕФАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0023 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1369  се именуваат :  
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79)  Славко Трајкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Пенка Котеска 37  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

80)  Јулијана Ѓорѓиевска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Борка 
Талески187  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1369  се избираат :  
77)  СПАСЕ ЗДРАВЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ПЕНКА 

КОТЕСКА бр. 0066 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

78)  ГОРАНЧО ЗДРАВЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0066 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1369 се именуваат :  
 
79) Љубе Стеваноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  „Борка Талески“ 171  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

80) Татијана Ѓорѓиоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пенка Котеска31  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1370 
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 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1370 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1370 се избира  ЛЕНКА АТАНАСОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ , адреса  ул.ПРОХОР ПЧИНСКИ бр. 0005 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1370 се избира  ДИМИТАР ЃОРЃИЕВСКИ    од  ПРИЛЕП  

вработен во  НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.ПРОХОР ПЧИНСКИ 
бр. 0005 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1370 се избираат :  
81)  РЕНАТА АНДОНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ПРОХОР ПЧИНСКИ бр. 0017 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

82)  ДАРКО ТОДОРОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  КУЗМАН ЈОСИФОСКИ           
бр.218 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1370  се именуваат :  
83)  Илија Неданоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Благоја Крстески 4  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

84)  Дејан Трајкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  ул. Цена 
Џинорозот   20  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1370  се избираат :  
 
81)  ВАЛЕНТИНА РИСТЕСКА‑‑‑‑НИКОЛОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“РОПОТОВО ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса 

на живеење  ул.ЦАНЕ ЏИНОРОЗОТ бр. 0022 вл. 0А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

82)  КИРИЛ МИЦЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ‑‑‑‑ПРИЛЕП,, адреса на живеење  
ул.ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ бр. 0023 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1370 се именуваат :  
83) Јосиф Неданоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  „Благоја Крстески“ 4  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

84) Јулијана Талеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Благоја 
Крстески12  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255     ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  
((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 М.П.           Елена Чагороска 
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1371 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1371 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1371 се избира  СНЕЖАНА ЦВЕТКОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА , адреса  САМОИЛОВА                  бр.5 вл.2 ст.10  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1371 се избира  ДАНИЦА БОЗОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.КОСТА АБРАШЕВИЌ бр. 0005 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1371 се избираат :  
 
85)  ЈОВАНКА АНТОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 0069 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

86)  МАРИЈА МАГДЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  
БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО        бр.100 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1371  се именуваат :  
87)  Кире Димески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Љупчо Марулец 1  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

88)  Наташа Дериволска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Илија 
Дренкоски3  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1371  се избираат :  
 
85)  ВАСИЛ КИРОВ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “БОРКА ТАЛЕСКИ“ ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.КОСТА АБРАШЕВИЌ бр. 0021 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

86)  МИЛЕ СПИРКОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 
МУЗЕЈ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ИЛИЈА ДРЕНОСКИ бр. 0023 вл.  ст  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1371 се именуваат :  
 
87) Роза Младеноска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Даме Алексоски 7  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

88) Славица Јошеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Даме Алексоски2  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1372 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1372 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1372 се избира  ЗДРАВКО РИСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ 

“ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП , адреса  ул.БОШКО КОРЧАГИН бр. 0020 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1372 се избира  ЕМИЛИЈА БОЈЧЕСКА‑‑‑‑КОНЕСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.БЛАГОЈА НИКОЛОСКИ бр. 0014 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1372 се избираат :  
89)  БЛАГИЦА НЕДЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЛАГОЈА 

НИКОЛОСКИ бр. 0007 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 
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90)  ЕЛИЗАБЕТА СЕКУЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЛАГОЈА 
НИКОЛОСКИ бр. 0006 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1372  се именуваат :  
91)  Александра Ѓорѓиеска Стојаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Бошко 

Корчагин" 32  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

92)  Александар Талески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  ул. Бошко 
Корчагин 68  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1372  се избираат :  

 
89)  МИРЕ ЈОВАНЧЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 

адреса на живеење  ул.КОЧО РАЦИН бр. 0006 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

90)  НАТАША КУЛЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЛАГОЈА 
НИКОЛОСКИ бр. 0010 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1372 се именуваат :  
91) Марјанчо Конески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Благоја Николоски 9  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

92) Мери Стојческа  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Благоја Николоски6  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1373 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1373 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1373 се избира  ВЕСНА ОХАНЕСЈАН  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.БОРКА МЕДАРОТ бр. 0017 вл.  А ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1373 се избира  ЧОНА РИЗЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса  ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 0021 вл.  ст  ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1373 се избираат :  

 
93)  САШО ПЕТРЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЛАГА 

РУЖЕТО бр. 0064 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

94)  ВИОЛЕТА ДИМЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.БЛАГА РУЖЕТО бр. 0005 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1373  се именуваат :  
95)  Благоја Стеваноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Блага Ружето 36  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

96)  Бети Стојаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Блага Ружето51  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1373  се избираат :  
 
93)  ЗЛАТКО СПИРКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БЛАГА РУЖЕТО бр. 0030 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

94)  ЗОРА АНГЕЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЛАГА РУЖЕТО 
бр. 0021 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1373 се именуваат :  
 
95) Оливер Долж од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Блага Ружето 32  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

96) Мирјана Темелкоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Вера 
Циривири61  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
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4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1374 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1374 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1374 се избира  БИЛЈАНА ПАВЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно 

претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ , адреса  ул.КИРИЛО ИВАН ПЕТРОВИЌ бр. 0011 вл.  ст  
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1374 се избира  ЗВЕЗДАН КАРЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
Општина ПРИЛЕП, адреса  ЦРВЕНИ СТЕНИ               бр.24 вл. ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1374 се избираат :  
 
97)  ВАЛЕНТИНА ТЕМЕЛКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  

КОПАРСКА                   бр.2 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

98)  ЗЛАТА КОЧОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 0092 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1374  се именуваат :  
 
99)  Благоја Атанасоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  „Ѓорѓи Димиров“ 92  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
100)  Валентина Пеоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Слобода16  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1374  се избираат :  

 
97)  ЖАРКО ЈАНКОВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.СЛОБОДА бр. 0024 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

98)  КАРАНФИЛ КОЛЕВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ‑‑‑‑ОЧКА“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 0115 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1374 се именуваат :  
 
99) Сенад Пурковиќ од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Кирило Иван Петровиќ 19  

ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

100) Маријана Ѓорѓиевска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Ѓорѓи 
Димитров91  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1375 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1375 се избира  АНТОНИЕЛА СТОЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА , адреса  ул.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0160 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1375 се избира  ЈАСМИНА ДАМЈАНОВСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ОУ “ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“‑‑‑‑ДЕБРЕШТЕ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса  ул.САМОИЛОВА бр. 0023 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1375 се избираат :  
 
101)  ТАТЈАНА ТАЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН 

ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење  ул.САМОИЛОВА бр. 0085 вл.  ст. 024  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

102)  КАТЕРИНА ТРЕНКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, 
адреса на живеење  ул.САМОИЛОВА бр. 0089 вл.  ст.   2  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 
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 За членови на избирачкиот одбор број  1375  се именуваат :  
 
103)  Виолета Бежоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  „Кузман Јосифоски“ 286  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
104)  Светлана Ангелеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кузман 

Јосифоски200  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1375  се избираат :  
 
101)  ЉУПЧО ВЕЛКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КУЗМАН 

ЈОСИФОСКИ бр. 0252 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

102)  ЉУПЧО АВРАМОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.МАРКСОВА бр. 0127 вл. 1А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1375 се именуваат :  
 
103) Николче Талески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  „Самоилова“ 87/19  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

104) Софија Димоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Самоилова81/4  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1376 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1376 . 
 
За претседател на избирачкиот одбор број  1376 се избира  РОЗА БУРНЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ“МАНЧУ 

МАТАК“  КРИВОГАШТАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.САМОИЛОВА бр. 0013 вл. 03 ст. 023  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1376 се избира  ТАТЈАНА ЗЛАТЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  

СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса  ул.САМОИЛОВА бр. 0011 вл. 04 
ст. 012  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1376 се избираат :  
 
105)  ЛЕНКА КАРАВИЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП, 

адреса на живеење  ул.САМОИЛОВА бр. 0009 вл. 02 ст. 012  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

106)  АФРОДИТА МАЗГАЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН 
ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење  ул.САМОИЛОВА бр. 0013 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1376  се именуваат :  
107)  Владимир Јосифоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Самоилова" 13-5/5  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

108)  Патриција Ристеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Точила  К4  
Б/16  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1376  се избираат :  
 
105)  ВОИСЛАВ БУТРАКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  

ул.САМОИЛОВА бр. 0011 вл. 01 ст. 019  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

106)  РОБЕРТ ИЛИЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.САМОИЛОВА бр. 
0013 вл. 13 ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1376 се именуваат :  
 
107) Хилда Димевска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул. Самоилова 71 - 9  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

108) Рената Тодороска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Самоилова9/2-2  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1377 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1377 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1377 се избира  ВЕРА ИЛИЈОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ 
ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл. 02 ст. 020  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1377 се избира  ЌИРИЛ НИКОЛОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  

ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.САМОИЛОВА бр. 0005 вл. 02 ст. 014  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1377 се избираат :  
 
109)  ОФЕЛИЈА КОРУНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, 

адреса на живеење  ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл.  1 ст. 013  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
110)  МЕРИ ВЕЛКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл. 03 ст. 004  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1377  се именуваат :  
 
111)  Христијан Бузлески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Самоилова 13/4/16  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

112)  Николина Петреска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Крагуевачка18  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1377  се избираат :  
 
109)  ЖИВКО ДАМЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

ТУТУН‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл. 03 ст. 014  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

110)  ПЕТРЕ МИШЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.САМОИЛОВА 
бр. 0005 вл. 01 ст. 011  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1377 се именуваат :  
 
111) Трајко Качакоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.Самоилова бр.3/1-9  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
112) Жане Наумоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Самоилова5/1-13  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

ваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1378 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1378 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1378 се избира  ЦВЕТАНКА ДИМОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП , адреса  ул.АЦЕ МРЧЕСКИ бр. 0004 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 
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За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1378 се избира  ЃОРЃИ ПОПОВ    од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса  ул.ДРВАРСКА бр. 0004 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1378 се избираат :  
 
113)  МАРЈАН МАТРАКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЕГЕЈСКА бр. 0026 вл.  ст  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

114)  ГОРДАНА ИВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРКА ЈОРДАНОСКА бр. 0026 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1378  се именуваат :  
115)  Николче Божиноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул. Егејска 108/7  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
116)  Ленче Богеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Егејска158а  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1378  се избираат :  
 
113)  ЕЛИЗАБЕТА ГАГАЛЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЕГЕЈСКА бр. 0092 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

114)  ДЕЈАН БУНТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ДРВАРСКА бр. 0009 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1378 се именуваат :  

 
115) Владо Димоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Егејска 108/12  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

116) Мартина Зероска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Егејска80/15  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
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3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1379 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1379 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1379 се избира  СЛОБОДАН ПЕТКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ 

“ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП , адреса  ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0015 вл.  А ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1379 се избира  АНЕТА НИКОЛОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  

ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0017 вл.  А ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1379 се избираат :  
 
117)  МАРИКА ДУКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 

0014 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

118)  ГОРДАНА ВЕЛЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 
РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0180 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1379  се именуваат :  
 
119)  Душан Шаркоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ладо Лапецот 262  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

120)  Александра Колевска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Ладо 
Лапецот206  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1379  се избираат :  
 
117)  МИЛИЦА МИРЧЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЛАДО 

ЛАПЕЦОТ бр. 0058 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

118)  САШО ИВАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЛАДО 
ЛАПЕЦОТ бр. 0022 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1379 се именуваат :  
 
119) Билјана Миноска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул. Ладо Лапецот 32  

ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

120) Мица Јовеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Ладо Лапецот28а  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1380 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1380 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1380 се избира  СОЊА ЛОКВЕНЕЦ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0101 вл.  ст. 021  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1380 се избира  СНЕЖАНА ШЉУПКОВА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0089 вл.  
ст.  12  ПРИЛЕП  

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1380 се избираат :  
 
121)  ВИОЛЕТА СТОЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  

ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0095 вл.  ст.  16  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

122)  АНА ВЕЛЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0067 вл.  ст. 018  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1380  се именуваат :  
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123)  Никола Багески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Војводинска" 97/7  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

124)  Мара Ацеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Струшка50  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1380  се избираат :  
 
121)  БОРИС МИТРЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0081 вл.  ст. 033  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

122)  ДИМИТАР КОНЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0063 вл.  ст. 015  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1380 се именуваат :  
 
123) Филип Радевиќ од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Точила 1 Е1-3/5  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

124) Мери Мрмеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Војводинска73/5  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1381 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1381 . 
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За претседател на избирачкиот одбор број  1381 се избира  ДЕЛФИНА ТУТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 0040 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1381 се избира  СОЊА АНГЕЛЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса  ул.БРАЌА НУНЕСКИ бр. 0004 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1381 се избираат :  
 
125)  ЕЛЕОНОРА КОСТОСКА‑‑‑‑ЈОВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БРАЌА НУНЕСКИ бр. 0001 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
126)  МАРИЈА СРБИНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

ТУТУН‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БРАЌА БЕШИРОСКИ бр. 0029 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1381  се именуваат :  
 
127)  Никола Ристески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Димо Наредникот 110б  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

128)  Викторија Атанасоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Андон 
Слабејко59  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1381  се избираат :  
125)  МИЛЕ ШИЈАКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.АНДОН 

СЛАВЕЈКО бр. 0024 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

126)  САШО ТОДОРОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса на 
живеење  ул.АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 0146 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1381 се именуваат :  
127) Илија Ѓорѓиоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Браќа Бешироски 10  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

128) Марија Тодороска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Андон 
Слабејко146  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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 М.П.           Елена Чагороска 
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1382 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1382 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1382 се избира  АНКИЦА ИЛИЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО 

ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП , адреса  ул.КИРО НАЦЕВСКИ‑‑‑‑ФЕТАК бр. 0004 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1382 се избира  МАРИЦА ДИМЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.БОРКА СТЕВАНОСКИ бр. 0032 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1382 се избираат :  
 
129)  БИСЕРА ДИМЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ИЛЈО 

ПОПАДИНЕЦ бр. 0001 вл. 12 А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

130)  ИРЕНА ЈОВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КИРО 
НАЦЕВСКИ‑‑‑‑ФЕТАК бр. 0042 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1382  се именуваат :  
131)  Влатко Патоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Борка Стефаноски" 22  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

132)  Фросина Пацаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Борка 
Стеваноски30  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1382  се избираат :  
 
129)  ДИМКО ТОЛЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, адреса на живеење  

ул.АЛЕКСАНДАР СПИРКОСКИ бр. 0028 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

130)  ВЛАДИМИР КОСТОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ОУ“МИРЧЕ АЦЕВ“ЛАЖАНИ ЦО‑‑‑‑ДОЛНЕНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.КИРО НАЦЕВСКИ‑‑‑‑ФЕТАК бр. 0005 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1382 се именуваат :  
131) Гина Врцкоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Јоле Андоноски 6  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

132) Лидија Јованоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Александар 
Спиркоски Џемо23  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 
 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1383 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1383 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1383 се избира  ГОРАН МИТРЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕРЕ 

ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ , адреса  ул.БУДИМАШ бр. 0016 вл.  4 А ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1383 се избира  ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.БУДИМАШ бр. 0018 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1383 се избираат :  
 
133)  ИРЕНА СТАНКОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БУДИМАШ бр. 0022 вл.  ст. 

011  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 
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134)  НИКОЛА ЧКРИПЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ, адреса на живеење  ул.БУДИМАШ бр. 0006 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1383  се именуваат :  
135)  Ице Станковски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Бидимаш“ 22/11  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

136)  Валентина Гудеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Бидимаж5  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1383  се избираат :  
 
133)  МИЛАНЧО БЕЛОКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БУДИМАШ бр. 0026 вл.  ст. 012  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

134)  КЕТИ ЗЕРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.БУДИМАШ бр. 0020 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1383 се именуваат :  
135) Ермира Касимоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Бидимаш 18/35  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

136) Маја Ангелеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Бидимаж22/6  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1384 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1384 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1384 се избира  СНЕЖАНА ЈОВЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.САВСКА бр. 0158 вл. А ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1384 се избира  ЉУБИЦА ЈОВАНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.САВСКА бр. 0070 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1384 се избираат :  
 
137)  АНЕТА БЕЛИЧОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КОПАОНИК 

бр. 0031 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

138)  ВЕРА РИСТЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН 
ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење  ул.КОПАОНИК бр. 0010 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1384  се именуваат :  
139)  Петре Јовески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Зеленгора 12  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

140)  Тања Јованоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Савска70  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1384  се избираат :  
 
137)  ЈОВАН БУРНЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “НАУМ НАУМОСКИ БОРЧЕ“ КРУШЕВО, адреса на живеење  

ул.САВСКА бр. 0004 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 
138)  САШО СПИРКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ТРАЈКО НИКОЛОСКИ бр. 0018 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1384 се именуваат :  
139) Емилија Марковска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Савска 88  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

140) Соња Димовска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Савска134  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255     ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  
((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 М.П.           Елена Чагороска 
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1385 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1385 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1385 се избира  ПАНДОРА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО 
ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ , адреса  ул.МЕНДЕ БОШКОСКИ бр. 0008 вл.  
ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1385 се избира  ЛИЛЈАНА ТАЛЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, адреса  ул.ПЕЦЕ СПИРКОСКИ бр. 0016 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1385 се избираат :  
141)  НАТАША БЛАШКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.РИСТЕ 

РИСТЕСКИ‑‑‑‑РИЧКО бр. 0032 вл.  Б ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
142)  ПЕТАР ГРИЖОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса на 

живеење  ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0061 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1385  се именуваат :  
 
143)  Гоце Петрески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Кеј 9 Септември1  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

144)  Дејан Ѓорѓиески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  ул. Пеце 
Спиркоски    22  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1385  се избираат :  
141)  ОЛИВЕРА ТРАЈАНОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО 

ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0045 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

142)  МАРИНКО ШЛАКЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0009 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1385 се именуваат :  
 
143) Гоце Везироски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Ристе Ристески" 8  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

144) Христина Димитриеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кеј9ти 
Септември  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1386 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1386 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1386 се избира  ГОРИЦА ЧАТЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина 

ПРИЛЕП , адреса  ул.БИТОЛСКА бр. 0040 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1386 се избира  БИЛЈАНА ТРОМПЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.БИТОЛСКА бр. 0016 вл.  ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1386 се избираат :  
145)  ДОБРИЦА МАРКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БИТОЛСКА бр. 0025 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 
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146)  ВИОЛЕТА ДИМОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, 
адреса на живеење  ул.МЕНДЕ ЦРВЕНКОСКИ бр. 0001 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1386  се именуваат :  
 
147)  Лидија Ристеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Скопска 19  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

148)  Дајана Јашароска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Скопска19  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1386  се избираат :  
 
145)  ЉУБЕН ТОДОРОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БИТОЛСКА бр. 0002 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

146)  ПЕТРЕ ЧЕШЕЛКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БИТОЛСКА бр. 0001 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1386 се именуваат :  
 
147) Каролина Младеновиќ од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Битолска" 70  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

148) Димче Чатлески  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  ул. Битолска   49  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
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Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1387 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1387 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1387 се избира  КРИСТИНА ТАСЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0004 вл.  ст. 009  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1387 се избира  ВЕСЕЛА СМУГРЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0005 вл.  ст. 004  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1387 се избираат :  
 
149)  ХРИСТИНА ДАМЈАНОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, 

адреса на живеење  ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0001 вл. 36 ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
150)  ГОРДАНА ЏОКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МОША 

ПИЈАДЕ бр. 0012 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1387  се именуваат :  
 
151)  Сашо Секулоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Моша Пијаде 2/58  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

152)  Гордана Атанасоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Моша 
Пијаде2/49  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1387  се избираат :  
149)  БОРО РИКАЛОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0003 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

150)  ГОЦЕ СТОЈКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МОША 
ПИЈАДЕ бр. 0001 вл.  ст.  30  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1387 се именуваат :  
 
151) Полинеза Петреска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Александар Македонски 

1/37  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

152) Јагода Ивческа  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Александар 
Македонски3/14  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1388 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1388 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1388 се избира  ВЕРА ПОПОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО 

РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0036 вл.  А ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1388 се избира  ПЕЦЕ АЛЕКСОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.КИРЕ ГАВРИЛОСКИ бр. 0029 вл. А ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1388 се избираат :  
 
153)  МАРИЈА ДУЛЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КИРЕ 

ГАВРИЛОСКИ бр. 0006 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

154)  МЕТОДИЈА МИЈАКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.САВКА 
МАНЕВСКА бр. 0015 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број  1388  се именуваат :  

155)  Зорица Шојлеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Кире Гаврилоски 8  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

156)  Валентина Вељаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Цане 
Коњарец53а  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1388  се избираат :  
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153)  БОШКО БОГДАНОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.САВКА 
МАНЕВСКА бр. 0004 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

154)  ЗОРАН РАЗМОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ 
бр. 0002 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1388 се именуваат :  
 
155) Љупчо Шереметкоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Методија Попоски 

Мајка 16  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

156) Наде Крстеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кире Гаврилоски3  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1389 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1389 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1389 се избира  ВЛАДО КРСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП , адреса  ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0001 вл.  
Б ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1389 се избира  ТОНИ ТАШКОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0040 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1389 се избираат :  
157)  СЛАВЕ ЃОРЃИОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ БУЧИМ КРУШЕВО, адреса на живеење  

ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0104 вл.  ст  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

158)  МИТРЕ МИЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ 
КОЊАРЕЦ бр. 0191 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1389  се именуваат :  
159)  Сузана Топчиоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Лазо Филипоски" 30  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

160)  Љубица Јовческа  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Цане 
Коњарец112  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1389  се избираат :  
157)  АНИТА ЃОРЃИОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса 

на живеење  ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0078 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

158)  ЕЛИЗАБЕТА МИЛОШЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЛАЗО 
ФИЛИПОСКИ бр. 0046 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1389 се именуваат :  
159) Донче Ристеска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Цане Коњарец“ 69  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

160) Лилјана Трајкоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Лазо 
Филипоски31  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
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Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1390 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1390 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1390 се избира  БИЛЈАНА МАРКОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО 
ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ , адреса  ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0048 вл.  ст  
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1390 се избира  ТОНИ РИСТЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
Општина ПРИЛЕП, адреса  ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0031 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1390 се избираат :  
161)  МИРЈАНА ТАЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0006 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

162)  МИЛКА ТРАЈКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0046 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1390  се именуваат :  
163)  Милева Петреска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Максим Горки 72  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

164)  Наташа Талеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Динара36  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1390  се избираат :  
 
161)  ЗОРЕ ЦВЕТКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

ТУТУН‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДИНАРА бр. 0031 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

162)  ВЕЛЕ ЃОРЃИЈОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МАКСИМ ГОРКИ 
бр. 0084 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1390 се именуваат :  
163) Миле Стојкоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Динара 67  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

164) Елица Петкоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Максим Горки118  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 
лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1391 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1391 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1391 се избира  ЗОРИЦА СИНАДИНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУ 
ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП , адреса  ул.БИСТРА ПЛАНИНА бр. 0036 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1391 се избира  ВЕНЧЕ СРБИНОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, адреса  ул.ОСОГОВСКА бр. 0016 вл. Б ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1391 се избираат :  
 
165)  САВЕТКА АТАНАСОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, 

адреса на живеење  ул.БИСТРА ПЛАНИНА бр. 0014 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

166)  НИКОЛЧЕ ЈОВЧЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ, адреса на живеење  
ул.БИСТРА ПЛАНИНА бр. 0011 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1391  се именуваат :  
 
167)  Елена Виданоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Осоговска 47а  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

168)  Светлана Петреска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Осоговска29  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1391  се избираат :  
 
165)  СОФИЈА РИСТЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ОСОГОВСКА 

бр. 0027 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

166)  ТАТЈАНА ДИМОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ОУ“НИКОЛА КАРЕВ“‑‑‑‑КРУШЕВО, адреса на живеење  ул.БИСТРА 
ПЛАНИНА бр. 0044 вл.  ст  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1391 се именуваат :  
167) Новица Јованоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Осоговска 77  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

168) Мариче Јованоска Димкоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  
Кордун24  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1392 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1392 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1392 се избира  ЈАСМИНА АЛАМПИЈОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл.  1 ст. 046  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1392 се избира  МИОДРАГ МИТРЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса  ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0002 вл. 02 ст. 039  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1392 се избираат :  
169)  ПЕТРЕ ТОШЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ИВО РИБАР ЛОЛА бр. 0002 вл.  ст.  11  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

170)  ЛИЛЈАНА ПРИСАЃАНЕЦ  од  ПРИЛЕП  вработен во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, адреса на 
живеење  ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0003 вл.  ст. 058  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број  1392  се именуваат :  

171)  Славица Бозоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Димо Наредникот Б3 
3/42  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

172)  Гордана Ѓокоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Моша Пијаде12/7  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1392  се избираат :  
169)  МАРИЈА СПИРКОСКА‑‑‑‑ИЛИЈЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО 

ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење    ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

170)  ГОЦЕ ДУКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и 
регионални патишта, адреса на живеење  ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0002 вл.  3 Б ст.  51  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1392 се именуваат :  
171) Јорданчо Христоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Димо Наредникот А3-

1/15  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

172) Јасмина Мицеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Моша Пијаде12/11  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1393 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1393 . 
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За претседател на избирачкиот одбор број  1393 се избира  ЦВЕТАНКА ЃОРЃИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ “НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ПРИЛЕП , адреса  ул.МУКОС бр. 0026 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1393 се избира  ЉИЉАНА КОВИЛОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 

во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.МУКОС бр. 0064 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1393 се избираат :  
173)  АНТИГОНА ДИМОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МУКОС бр. 

0091 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

174)  ПЕЦЕ СРБИНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ “НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ 
ЧОПЕЛА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МУКОС бр. 0070 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1393  се именуваат :  
175)  Петре Тодороски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Даме Груев 9  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

176)  Сузана Костоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пане Талески2  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1393  се избираат :  
 
173)  МАРЕ ПЕТРЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МУКОС бр. 0034 вл.  

ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

174)  ЖАРКО НЕДЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МУКОС бр. 0025 
вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1393 се именуваат :  
 
175) Никола Макески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Пане Талески 17  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

176) Елена Ковилоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Мукос64  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1394 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1394 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1394 се избира  СНЕЖАНА ТОДЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ШАЌИР ВОЈВОДА бр. 0005 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1394 се избира  БЛАГА ЗЛАТЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
СОУ “СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“  МАКЕДОНСКИ БРОД, адреса  ул.ПОП СПАСЕ‑‑‑‑ИГУМЕН бр. 0023 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1394 се избираат :  
 
177)  ПЕТРЕ КРСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.ЦЕЛЕ МАВРОВСКИ бр. 0009 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

178)  КОКИЦА СТОЈЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ВАСИЛИЕ 
ПАВЛОВСКИ‑‑‑‑ЏГУРЕ бр. 0017 вл. 0А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1394  се именуваат :  
 
179)  Дејан Филипоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Поп Спасе Игумен 12  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

180)  Билјана Тодеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Шакиr Војвода5  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1394  се избираат :  
177)  СНЕЖАНКА ЌОВКАРОСКА‑‑‑‑ШИЛОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  ул.НИЛ АМСТРОНГ бр. 0046 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

178)  ЗОРАН БУНТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ДИМИТАР ДИМИТРИОСКИ бр. 0001 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1394 се именуваат :  
179) Сашо Дукоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Нил Армстронг 12  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

180) Невена Соколоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Нил Амстронг18  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1395 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1395 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1395 се избира  ЖАРКО СМОКВОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО 

ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ , адреса  ул.МИЦЕ КОЗАР бр. 0073 вл.  ст  
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1395 се избира  ТАТЈАНА ПЕТРЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ОУ“МАНЧУ МАТАК“  КРИВОГАШТАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.МАРКСОВА бр. 0152 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1395 се избираат :  
181)  БЛАГИЦА ТРАЈЧЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, адреса на 

живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0129 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

182)  ВИОЛЕТА ХРИСТОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.МАРКСОВА бр. 0170 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1395  се именуваат :  
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183)  Ленче Лазароска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Мице Козар" 99  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

184)  Елена Тутунџиеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  11 
Октомври164А  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1395  се избираат :  
181)  БЛАГОЈА ПЕПЕЉУГОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО 

ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МАРКСОВА бр. 0210 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 
182)  АЛЕКСАНДРА МИРЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.МАРКСОВА бр. 0104 вл. 0А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1395 се именуваат :  
183) Христина Момироска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Марксова 160  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

184) Мирјана Тодороска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Марксова178  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1396 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1396 . 
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За претседател на избирачкиот одбор број  1396 се избира  ЛИЛЈАНА ПЕТРЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.БЕОГРАДСКА бр. 0028 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1396 се избира  СТОЈНЕ ХРИСТОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0023 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1396 се избираат :  
185)  ГОРДАНА ЈОВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0024 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
186)  ИРЕНА ТРАЈКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0033 вл. 00 ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1396  се именуваат :  
187)  Анѓа Трајкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Београдска 75  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

188)  Николина Нумоска-Петрова  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  
Београдска76  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1396  се избираат :  
185)  ДРАГАН ДИМИТРИЈОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле ‑‑‑‑ Прилеп, адреса на живеење  

ул.БЕОГРАДСКА бр. 0043 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

186)  ОРДЕ СМИЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ПАРТИЗАНСКА 
бр. 0029 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1396 се именуваат :  
187) Драшко Димески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Београдска 87  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

188) Ангелка Христоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кирил и 
Методиј11  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
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3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1397 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1397 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1397 се избира  ВЕСНА МИХАИЛОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ 

ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП , адреса  ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0113 вл.  ст.   8  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1397 се избира  МАЈА НИКОЛОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.МИЦЕ КОЗАР бр. 0187 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1397 се избираат :  
 
189)  ДИМИТАР РИСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0109 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

190)  ЕЛЕНА АПОСТОЛОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРИС 
КИДРИЧ бр. 0117 вл.  ст. 011  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1397  се именуваат :  
191)  Дејан Таневски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Ѓуро Салај“ бр.54  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

192)  Виолета Јосифоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Мице 
Козар173  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1397  се избираат :  
189)  ГОЦЕ МИЈОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ 

ПИТУ, адреса на живеење  ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0085 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

190)  АНИТА ИВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на 
живеење  ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0111 вл.  ст. 012  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1397 се именуваат :  
191) Славица Јорданоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Ѓуро Салај“ бр.42  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

192) Светлана Наумоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Мице Козар159  
ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1398 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1398 . 
 
За претседател на избирачкиот одбор број  1398 се избира  ЉИЉАНА НИКОЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ 

МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0228 вл.  А ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1398 се избира  АНЕТА МИЦЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса  ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0180 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1398 се избираат :  
 
193)  СВЕТЛАНА ЦРВЕНКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

ТУТУН‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0190 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

194)  ТОНИ НАУМОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ 
ОКТОМВРИ бр. 0230 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1398  се именуваат :  
195)  Валери Талески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„11ти Октомври“ 

бр.178  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

196)  Ане Тинтор  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Дунавска2  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1398  се избираат :  
193)  ЕЛИЗАБЕТА ГРУЈОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ 

ОКТОМВРИ бр. 0166 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

194)  МИЛАН БОШКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БРАЌА 
ШЕМКОСКИ бр. 0035 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1398 се именуваат :  
195) Сашка Димоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Авала“ бр.2  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

196) Мариче Боцеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Авала50  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1399 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1399 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1399 се избира  ОЛГИЦА ВЕЛЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ДИМО ХАЏИ ДИМОВ бр. 0003 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1399 се избира  ПЕТРЕ КОНЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.КУМРОВЕЦ бр. 0022 вл.  ст  ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1399 се избираат :  
 
197)  АНТОНИЈА ГИЧЕСКА‑‑‑‑ПЕТКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.ВУКОВАРСКА бр. 0002 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

198)  ИГОР КУЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КУМРОВЕЦ 
бр. 0021 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1399  се именуваат :  
199)  Зоранчо Боризоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Тризла“ бр.62  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

200)  Валентина Мирческа  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Тризла90  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1399  се избираат :  

 
197)  НАТАША НИКОЛОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, 

адреса на живеење  ул.ВУКОВАРСКА бр. 0006 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

198)  ВЕСНА ДИМОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ТРИЗЛА бр. 0070 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1399 се именуваат :  
199) Тоде Димоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„ Тризла“ бр.70  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

200) Елица Трајкоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Димо Хаџи Димов1  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1400 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1400 се избира  МАРТИНА ПРОЈЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.БЕРОВСКА бр. 0054 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1400 се избира  ИГОР НИКОЛОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ‑‑‑‑ОЧКА“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ДЕБАРЦА бр. 0004 вл. 0А ст  ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1400 се избираат :  

 
201)  МАРТИН КОЛЕВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ‑‑‑‑ОЧКА“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БЕРОВСКА бр. 0114 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

202)  САШКА ЗДРАВЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП, 
адреса на живеење  ул.ШТИПСКА бр. 0024 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1400  се именуваат :  
203)  Илија Нунески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Дебарца“ бр.19  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

204)  Наташа Тркалеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Беровска69  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1400  се избираат :  
 
201)  КИРО ФИЛИПОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  

ул.БЕРОВСКА бр. 0041 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

202)  МЕНДЕ ТРКАЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЕРОВСКА бр. 
0069 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1400 се именуваат :  
 
203) Драге Талески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„11ти Октомври“ бр.178  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

204) Елица Јовеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Беровска3  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1401 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1401 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1401 се избира  БИЛЈАНА ЈАГУРИНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0019 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1401 се избира  ЕМИЛ ТАВЧИОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса  ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0055 вл. 0А ст. 
011  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1401 се избираат :  
205)  ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ 

ОКТОМВРИ бр. 0014 вл.  А ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

206)  СОЊА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КЕЈ 9‑‑‑‑ТИ 
СЕПТЕМВРИ бр. 0064 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1401  се именуваат :  
207)  Моника Петреска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„ Дебарца“ бр.28  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

208)  Каролина Секулоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Штипска14  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1401  се избираат :  
205)  ЈОСИФ ТАЛЕВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0031 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

206)  НАДА ИВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ 
ОКТОМВРИ бр. 0012 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1401 се именуваат :  
207) Николина Кузманоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„ Дебарца“ бр.10  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

208) Трајанка Николоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Дебарца4А  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1402 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1402 се избира  АЛЕКСАНДРА ОКЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ 

ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП , адреса  ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0086 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1402 се избира  ЛИЛЈАНА ГОРГИЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса  ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0090 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1402 се избираат :  
209)  АЦКО КРСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0009 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

210)  ИЛЧО ЈОРДАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН 
ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење  ул.БЛАЖЕ ИВАНОСКИ бр. 0014 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1402  се именуваат :  
211)  Јордан Кузманов  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Дебарца“ бр.10  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

212)  Ерџан Алиоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Беровска154  
ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1402  се избираат :  

 
209)  САФКА ЈЕВРЕМОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ 

КОЊАРЕЦ бр. 0067 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

210)  АНЕТА СТОЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0108 
вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1402 се именуваат :  
211) Јане Ристески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„11ти Октомври“ бр.137  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

212) Северџан Мамудоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Беровска20  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1403 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1403 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1403 се избира  ВИОЛЕТА СЕКУЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ ПРИЛЕП , адреса  ул.ИЛКА ПРИСАЃАНКА бр. 0062 вл.  ст  
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1403 се избира  МИРЈАНА ФАКОВА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ПИТУ ГУЛИ бр. 0020 вл.  А ст  ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1403 се избираат :  
 
213)  АЛЕКСАНДРА КОКАРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 

0001 вл.  А ст. 002  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

214)  БЛАЖЕ СТЕФАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ИЛКА ПРИСАЃАНКА бр. 0065 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1403  се именуваат :  
215)  Ивица Мијалков  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Борис Кидриќ" 56/7  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

216)  Цене Темелкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Питу Гули12  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1403  се избираат :  
213)  СЛОБОДАН МЛАДЕНОВИЌ од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ, адреса на живеење  ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0016 вл.  ст. 005  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

214)  РАДА ТРАЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ПИРИНСКА бр. 
0010 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1403 се именуваат :  
215) Зоран Брдар од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.”Борис Кидриќ” 54/6  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

216) Маја Кулеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Борис Кидрич2/12  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1404 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1404 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1404 се избира  СОЊА КУЗМАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА , адреса  ул.КИРО ПАЈМАКОСКИ бр. 0024 вл.  ст. 016  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1404 се избира  МИМОЗА КОНЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса  ул.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0023 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1404 се избираат :  
217)  АНА ЃОРЃИЈОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0032 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

218)  СПАСИЈА ТАСЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ“НИКОЛА КАРЕВ“‑‑‑‑КРУШЕВО, адреса на живеење  ул.КЕЈ 1‑‑‑‑ВИ МАЈ 
бр. 0040 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1404  се именуваат :  
219)  Кире Каранфилов  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Јоска Јорданоски 3/30  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

220)  Билјана Коштреска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Јоска 
Јорданоски3/25  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1404  се избираат :  
217)  БРАНКО ДАМЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле ‑‑‑‑ Прилеп, адреса на живеење  

ул.КЕЈ 1‑‑‑‑ВИ МАЈ бр. 0046 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

218)  ВАНГЕЛ НАУМОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “БОРКА ТАЛЕСКИ“ ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.КЕЈ 1‑‑‑‑ВИ МАЈ бр. 0043 вл. 0Г ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1404 се именуваат :  
 
219) Татјана Димкоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Киро Пајмакоски 14  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

220) Билјана Талеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Киро Пајмакоски4  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1405 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1405 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1405 се избира  СУЗАНА ТАЛИМЏИОСКА‑‑‑‑ЧУРЛИНО  од  ПРИЛЕП  
вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ ПРИЛЕП , адреса  ул. Маршал Тито 14  
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1405 се избира  ЖАКЛИНА МИРЧЕСКА‑‑‑‑НЕШКОСКА    од  
ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.СТЕВАН АПОСТОЛОСКИ бр. 0009 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1405 се избираат :  
221)  ЈАГОДА ВОЛЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.МАРКСОВА бр. 0010 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

222)  ГОРАН СТОЈАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 
МУЗЕЈ‑‑‑‑ПРИ, адреса на живеење  ул. Трајко Сандански бр.3/19  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1405  се именуваат :  
223)  Бранко Велески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Маршал Тито" 14/3  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

224)  Мери Гичева  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Трајко Сандански1/3  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1405  се избираат :  
221)  СВЕТОЗАР КОСТОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.СТЕВАН 

АПОСТОЛОСКИ бр. 0001 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

222)  СОЊА ГОТОВУША  од  ПРИЛЕП  вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ 
ТИТО бр. 0014 вл. 01 ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1405 се именуваат :  
223) Томислав Стојаноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Пиринска 13  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

224) Елизабета Илиоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Марксова56  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1406 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1406 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1406 се избира  КАРОЛИНА КРСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУ 
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “БОРКА ТАЛЕСКИ“ ПРИЛЕП , адреса  ДИМО НАРЕДНИКОТ            бр.49 вл. ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1406 се избира  КЕТИ СТЕВАНАНЏИЈА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0034 вл. 0А ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1406 се избираат :  
225)  ВЕСНА ДВОРЧАНЕЦ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН 

ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење  ул.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0056 вл.  ст  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

226)  ВИНЕТА ИВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 
0042 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1406  се именуваат :  
227)  Методија Стевананџија  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Кузман Јосифоски 

34а  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

228)  Јулијана Дукоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Ленин 9  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1406  се избираат :  
 
225)  БОГОЈА СМИЛЕВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ОСОГОВСКА бр. 0015 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

226)  ИГОР ГАЛОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА бр. 0016 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1406 се именуваат :  
227) Методија Пејоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Кузман Јосифоски" 42  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

228) Даниела Димитриоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Рампо 
Левката8  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
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Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1407 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1407 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1407 се избира  МАРИЈА МИЛОШЕСКА‑‑‑‑РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  
вработен во  НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул. Републиканска 
12  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1407 се избира  ЕЛИНА МИТРЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ОУ“МИРЧЕ АЦЕВ“ЛАЖАНИ ЦО‑‑‑‑ДОЛНЕНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП,, адреса  ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0008 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1407 се избираат :  
229)  НАТАША ХАЏИ СПИРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МИРЧЕ 

АЦЕВ бр. 0002 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
230)  ВИОЛЕТА ПЕПЕЉУГОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КЕЈ 

9‑‑‑‑ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0045 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1407  се именуваат :  
231)  Тони Камчески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  А.Македонски 143  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

232)  Снежана Јошеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Александар 
Македонски107  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1407  се избираат :  
 
229)  ГОЦЕ ЃОРЃИОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МИРЧЕ 

АЦЕВ бр. 0034 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

230)  МИРОСЛАВ ПОПОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО 
ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.РЕПУБЛИКАНСКА бр. 0012 вл.  З ст  ПРИЛЕП; 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1407 се именуваат :  
231) Весна Хаџи Здравеска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Кеј 9ти Септември 53  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

232) Лидија Магдеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кеј9-ти 
Септември47  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 
лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1408 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1408 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1408 се избира  ДИМИТРИЈАНКА МАНОЛЕВА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП , адреса  ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0027 вл.  ст  
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1408 се избира  САБОТКО СТОЈКОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.СТЕВАН ДИМЕСКИ‑‑‑‑НИШТАКО 
бр. 0022 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1408 се избираат :  
233)  ЛИДИЈА КОТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.РЕПУБЛИКАНСКА бр. 0042 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

234)  ЖАКЛИНА ШАФКУЛОСКА‑‑‑‑ХАЏИМИТР  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.БОРКА ЛЕВАТА бр. 0015 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1408  се именуваат :  
 
235)  Николина Недеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Борка Талески 47в  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

236)  Валентина Хаџи- Митреска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Борка 
Левата15  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1408  се избираат :  
 
233)  МАРИНА НОЛЧЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0032 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 
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234)  СТЕВАН КОТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО, адреса на живеење  ул.БРАЌА ЛАМЕСКИ бр. 0021 вл.  ст. 013  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1408 се именуваат :  
 
235) Љубен Башески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Борка Талески 52  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

236) Елизабета Јованоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Орде 
Тутески11  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1409 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1409 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1409 се избира  ЦВЕТАНКА КАРАЃУЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ЛЕНИН бр. 0010 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1409 се избира  НАДА СТОЈКОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ‑‑‑‑ОЧКА“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.КРУМЕ ЈАСКОСКИ бр. 0026 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1409 се избираат :  
237)  ПАНДА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 

МУЗЕЈ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ПАНДЕ ЧЕСНОСКА бр. 0015 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

238)  ВЕСНА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на 
живеење  УЛ. Круме Јаскоски бр.18  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1409  се именуваат :  
239)  Звонко Талески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ленин 36  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

240)  Сања Ристеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  ул. Круме 
Јаскоски     18  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1409  се избираат :  
 
237)  РОБЕРТИНО БОГДАНОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле ‑‑‑‑ Прилеп, адреса на 

живеење  ул.КРУМЕ ЈАСКОСКИ бр. 0014 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

238)  ГОЦЕ ДАМЧЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МАРКСОВА бр. 
0023 вл.  ст.   6  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1409 се именуваат :  
239) Санела Ристеска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Марксова 93  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

240) Костоска Марија  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Ленин24  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1410 
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 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1410 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1410 се избира  МАРЕ ИЛИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ 
“СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ БУЧИМ КРУШЕВО , адреса  ул.ЕГЕЈСКА бр. 0065 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1410 се избира  ЛЕПА БОЦЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ‑‑‑‑БИТОЛА, адреса  ул.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0163 вл.  с  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1410 се избираат :  
 
241)  ВЕСНА ПУРДЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЦОУ “ЛИРИЈА“ С.ЖИТОШЕ, ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  ул.КУЗМАН 

ЈОСИФОСКИ бр. 0126 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

242)  ЛИЛЈАНА ИВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, адреса на живеење  
ул.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0161 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1410  се именуваат :  
243)  Глигур Бучиноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул. Орце Михајлоски 7  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

244)  Мариче Солуноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кузман 
Јосифоски96  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1410  се избираат :  
241)  ЖАРКО ГИНОВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  

ул.КРУМЕ ЈАСКОСКИ бр. 0031 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

242)  РУБИНЧО МАТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДИМО 
НАРЕДНИКОТ бр. 0017 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1410 се именуваат :  
 
243) Ленче Ѓуракова од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Кузман Јосифоски 139  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

244) Драгица Мошкова  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кузман 
Јосифоски122  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 
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  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1411 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1411 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1411 се избира  МАРГАРИТА ИЛИЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ 

“ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“РОПОТОВО ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ , адреса  ул.ЛЕНИН бр. 0073 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1411 се избира  БРАНКО ДИСОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса  ул.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0075 вл.  А ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1411 се избираат :  
 
245)  СОФИЈА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0056 вл.  1 ст.   5  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

246)  МАРИЈА СТОЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0037 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1411  се именуваат :  
 
247)  Слободанка Дисоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Кузман 

Јосифоски“ 75  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

248)  Моника Мицеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Орде Кабецот16  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1411  се избираат :  
 
245)  ЛИЛЈАНА НАЈДОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КУЗМАН 

ЈОСИФОСКИ бр. 0049 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

246)  ОРДАН АПОЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРКА 
ВЛАЧАРОТ бр. 0001 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1411 се именуваат :  
247) Спире Нанески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ленин 59  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

248) Христина Шишкоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Сотка 
Џигиџик20  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1412 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1412 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1412 се избира  СНЕЖАНА КОЦЕВСКА‑‑‑‑ШУБЕСКА  од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0086 вл.  А ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1412 се избира  ДОБРИВОЈ ТАЛИМЏИОСКИ    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ бр. 0011 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1412 се избираат :  
249)  СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП, 

адреса на живеење  ул.РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ бр. 0031 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

250)  УБАВКА ШИПИНКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП, 
адреса на живеење  ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0080 вл.  А ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1412  се именуваат :  
251)  Кире Дамески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ристо Секирчанец 9  

ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

252)  Флорина Бошкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Ленин128  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1412  се избираат :  
 
249)  СЛОБОДАН СТОЈЧЕВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДАМЕ 

ГАГАЛЕСКИ бр. 0003 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

250)  БИЛЈАНА ПОПОСКА ФИЛИПОВА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0028 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1412 се именуваат :  
251) Илија Ристески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ленин 114  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

252) Надица Стојческа  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Димо 
Наредникот16  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1413 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1413 . 
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За претседател на избирачкиот одбор број  1413 се избира  ПАВЛИНА ТЕМЕЛКОСКА‑‑‑‑РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ЛЕНИН бр. 0140 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1413 се избира  БИЛЈАНА НАУМОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ЛЕНИН бр. 0156 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1413 се избираат :  
 
253)  МОНИКА ИЛИЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0112 вл. 0Е ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

254)  ЖИВКО БУРНЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ, адреса на живеење  ул.БУЛЕВАР 
МАРШАЛ ТИТО бр. 0112 вл.  В ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1413  се именуваат :  
255)  Кети Јованоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Ленин 180  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

256)  Весна Бурнеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Егејска97а  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1413  се избираат :  
253)  СНЕЖАНА ЗДРАВЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КИРЕ 

РИСТЕСКИ‑‑‑‑СРБИНОТ бр. 0012 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

254)  ОРДЕ ГРАБУЛОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БУЛЕВАР 
МАРШАЛ ТИТО бр. 0128 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1413 се именуваат :  
 
255) Моника Наумоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Бул.Маршал Тито 107  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

256) Емилија Ристеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Ленин142б  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1414 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1414 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1414 се избира  ЦВЕТАНКА НИКОЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
Општина ПРИЛЕП , адреса  ул.МАНЧУ МАТАК бр. 0009 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1414 се избира  ЉУБОМИР ТАСЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.КИРО КРСТЕСКИ‑‑‑‑ПЛАТНИК бр. 0011 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1414 се избираат :  
257)  ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЏИЈА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.МАРКО ЦЕПЕНКОВ бр. 0002 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

258)  МИРЈАНА БОШКОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ДУШКО НАУМОВСКИ бр. 0014 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1414  се именуваат :  
259)  Христо Белокапоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Марко Цепенков 5  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
260)  Даниела Ангелеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пиринска1  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1414  се избираат :  
257)  ВЕСНА ТРАЈЧЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МАРКО 

ЦЕПЕНКОВ бр. 0019 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

258)  ХРИСТИЈАН ТАЛЕВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во НУ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ “СТОБИ“ 
ГРАДСКО, адреса на живеење  ул.КИРО КРСТЕСКИ‑‑‑‑ПЛАТНИК бр. 0030 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1414 се именуваат :  
259) Кире Иваноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Манчу Матак  15  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

260) Јулијана Ангелеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пиринска1  
ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1415 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1415 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1415 се избира  ТАЊА КРСТЕСКА‑‑‑‑НАЈДОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП , адреса  ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0088 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1415 се избира  РОЗА КИСЕЛОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса  ЃОРЕ ЃОРЕСКИ               бр.9 вл. ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1415 се избираат :  

 
261)  ЗОРКА СОТИРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0074 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

262)  ЖАНЕТА КОЛЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КРУШЕВСКА бр. 0011 вл.  Б ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1415  се именуваат :  
263)  Звонко Секулоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Крушевска" 44  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj  3   od 20.02.2013 godina 

______________________________________________________________ 

 

92

264)  Снежана Мојнова  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пелистерска1  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1415  се избираат :  
 
261)  ДИМИТРИЈА ДИМЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0110 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

262)  ЕЛИЗАБЕТА ТРАЈКОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ПРИЛЕП, 
адреса на живеење  ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0090 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1415 се именуваат :  
263) Катерина Димова од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Крушевска 50  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

264) Моника Митреска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Драган Талески2  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1416 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1416 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1416 се избира  ЗЛАТКО РИСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ 

“СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ БУЧИМ КРУШЕВО , адреса  ул.ПЕЛАГОНИЈА бр. 0010 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 
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За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1416 се избира  ЕМИЛИЈА ЈОВАНОВСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.КЕЈ 4‑‑‑‑ТИ ЈУЛИ бр. 0001 вл. 18 А ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1416 се избираат :  
265)  МЕРИ НАЈДОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН 

ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење  ул.ШАР ПЛАНИНА бр. 0010 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
266)  БИЛЈАНА РЖАНИКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, 

адреса на живеење  ул.КЕЈ 4‑‑‑‑ТИ ЈУЛИ бр. 0001 вл.  Б ст. 004  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1416  се именуваат :  
267)  Љупче Велески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Кеј 4 ти Јули 14  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

268)  Мира Здравеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кеј4ти Јули21  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1416  се избираат :  
 
265)  СВЕТЛАНА СТОЈАНОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КЕЈ 4‑‑‑‑ТИ 

ЈУЛИ бр. 0020 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

266)  БЛАГОЈА ВЕЛЈАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КЕЈ 
4‑‑‑‑ТИ ЈУЛИ бр. 0005 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1416 се именуваат :  
267) Влатко Еленоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Пелагонија 25  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

268) Славица Здравеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Кеј4ти Јули21  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1417 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1417 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1417 се избира  КИРО ГАРАЛОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООМУ 

“ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА“-ПРИЛЕП , адреса  ПЕНКО ЗДРАВКОВСКИ          бр.23 вл. ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1417 се избира  СОЊА СТОЈАНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ЦРВЕНИ СТЕНИ бр. 0019 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1417 се избираат :  
269)  ИРЕНА ДАМЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  ВОЈВОДИНСКА                бр.97 вл.1 ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

270)  МЕРИ СВЕЌАРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ 
ИЛИОСКИ бр. 0017 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1417  се именуваат :  
271)  Сашо Стефаноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Димо Димеоки 6  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

272)  Делфина Кондоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Јоска 
Јорданоски101 а  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1417  се избираат :  
269)  ЉУБЕН РИСТЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ 

ИЛИОСКИ бр. 0023 вл.  Б ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

270)  ИЛИЈА АНГЕЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0113 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1417 се именуваат :  
271) Ангела Димитриоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Кеј 1 ви Мај 53б  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
272) Гордана Јосифоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  11 ти 

Октомври118  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1418 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1418 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1418 се избира  ВЕСНА ЧЕШЕЛКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ‑‑‑‑БИТОЛА , адреса  ул.ЃОРЕ ЃОРЕСКИ бр. 0024 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1418 се избира  СВЕТЛАНА БИНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса  ул.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0108 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1418 се избираат :  
273)  ХИЛДА БЕЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЃОРЕ ЃОРЕСКИ 

бр. 0028 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

274)  БЛАГА ИЛИЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на 
живеење  ул.НАДА ЛАМЕСКА бр. 0018 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1418  се именуваат :  
275)  Горан Базеркоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Нада Ламеска 44  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
276)  Анета Чавкароска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Ѓоре Ѓорески17  

ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1418  се избираат :  
273)  ГОРАНЧО ГРУЈЕВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ЃОРЕ ЃОРЕСКИ бр. 0026 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

274)  ДУШАН ИВАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЈОСКА 
ЈОРДАНОСКИ бр. 0080 вл.  Б ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1418 се именуваат :  
275) Панда Темелкоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Јоска Јорданоски 104  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

276) Соња Ацеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Ѓоре Ѓорески19  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1419 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1419 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1419 се избира  ВЕРА ИСКОВА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ 
КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.КЕЈ 1‑‑‑‑ВИ МАЈ бр. 0071 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1419 се избира  АЛЕКСАНДРА ЃУМАНДЕЛОСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ‑‑‑‑ОЧКА“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0278 вл.  ст  ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1419 се избираат :  

 
277)  АНА АНГЕЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦЕНА ОЃОСКА бр. 0001 вл.  ст  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

278)  ВЕЛИКА КОНДОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  ул.ЈОСКА 
ЈОРДАНОСКИ бр. 0228 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1419  се именуваат :  
 
279)  Стојан Гркоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Јоска Јорданоски 216  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

280)  Валентина Талевска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Јоска 
Јорданоски156  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1419  се избираат :  
277)  ПЕТКО АСПРОВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0288 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

278)  ИВАН СТОЈАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и 
регионални патишта, адреса на живеење  ул.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0304 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1419 се именуваат :  
279) Влатко Врглески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ј.Јорданоски 280  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

280) Наташа Камчевска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  ул. Јоска 
Јорданоски  246  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1420 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1420 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1420 се избира  ЉУПЧО МИЦЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  УПРАВА 
ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ , адреса  МАРШАЛ ТИТО                бр.45 вл. ст. ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1420 се избира  ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.БОРКА СПИРКОСКИ бр. 0006 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1420 се избираат :  
 
281)  ХРИСТИНА ТРПЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЛАГОЈА 

РИСТИЌ‑‑‑‑БАЛЕ бр. 0022 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

282)  МИХАЕЛА ВАРОШАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 
РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КЕЈ 19 ‑‑‑‑ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0003 вл.  ст. 017  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1420  се именуваат :  
283)  Роза Василеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Орде Тодороски Шемко 

16  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

284)  Емилија Каралиоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Партизански 
Одреди30  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1420  се избираат :  
281)  БИЛЈАНА ЧАВЛЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРКА 

СПИРКОСКИ бр. 0022 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

282)  ТОШКО АЛВАЏИОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 0003 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1420 се именуваат :  
283) Сребре Стефаноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Орде Тодороски 

Шемко 33  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

284) Трајанка Ристевска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Партизански 
Одреди28  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1421 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1421 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1421 се избира  ПЕША КРСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО 
РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул. Вељко Влаховиќ бр.3  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1421 се избира  ЦВЕТАНКА ЃОРЃИОСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса  ул.ВЕЛЈКО ВЛАХОВИЌ бр. 
0003 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1421 се избираат :  
285)  АНЕТА СТАНКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  ул.ДИМКО 

КОСТОСКИ‑‑‑‑МИРИСАЛ бр. 0012 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

286)  МАРИЈАНА КОСТАДИНОСКА‑‑‑‑АЈРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ“МИРЧЕ АЦЕВ“ЛАЖАНИ 
ЦО‑‑‑‑ДОЛНЕНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ВЕЛЈКО ВЛАХОВИЌ бр. 0004 вл.  ст.  19  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1421  се именуваат :  
287)  Јорданчо Коруноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Борис Кидрич" 152  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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288)  Габриела Златеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Златибор29  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1421  се избираат :  
 
285)  РУБИНЧО ТОШЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЗЛАТИБОР бр. 

0049 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 
286)  АЦЕ ШИШКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

ТУТУН‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЗЛАТИБОР бр. 0009 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1421 се именуваат :  
287) Наташа Гешоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Победа 51  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

288) Билјана Нечкоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Велко 
Влаховиќ4/7  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1422 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1422 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1422 се избира  СНЕЖАНА СИНАДИНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.БРАЌА ЛАМЕСКИ бр. 0032 вл.  ст  ПРИЛЕП. 
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своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1422 се избира  ГОРДАН ТРИФУНОВСКИ    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0003 вл.  ст. 026  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1422 се избираат :  
289)  БИЛЈАНА ТРАЈКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МАРКО ЦЕПЕНКОВ бр. 0030 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
290)  МАРГАРИТА АЛЕКСОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КИРО КРСТЕСКИ‑‑‑‑ПЛАТНИК бр. 0013 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1422  се именуваат :  
 
291)  Димче Караматовски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Архимедова 66  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

292)  Маријана Јованоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Плетвар 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1422  се избираат :  
289)  ВАЛЕНТИНА ЌАЌИЌ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЈОСКА 

ЈОРДАНОСКИ бр. 0003 вл. 44 ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

290)  РИЗО ТРАЈКОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДУШКО 
НАУМОВСКИ бр. 0020 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1422 се именуваат :  
291) Христина Басароска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Димо Наредникот А1/2-

30  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

292) Јасмина Дамеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Плетвар ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
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3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1423 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1423 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1423 се избира  ДИМКО КОЦЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ 

МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.МАРКО ЦЕПЕНКОВ бр. 0008 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1423 се избира  ЈУЛИЈАНА ЃОРЃИОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“РОПОТОВО ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса  ул.НАУМ НАУМОСКИ‑‑‑‑БОРЧЕ бр. 0001 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1423 се избираат :  
293)  СНЕЖАНА ТОДОРЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.МАНЧУ МАТАК бр. 0018 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

294)  ПАНЕ ПЕТРЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  
ул.ШАР ПЛАНИНА бр. 0001 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1423  се именуваат :  
295)  Кирил Трајкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Беловодица ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

296)  Дејан Мицески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Беловодица 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1423  се избираат :  
 
293)  МАРЈАН КОЦЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЕЛАСИЦА бр. 0004 вл.  ст  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

294)  ЗАГОРКА КРСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КЕЈ 4‑‑‑‑ТИ ЈУЛИ 
бр. 0030 вл.  ст Беловодица ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1423 се именуваат :  
295) Верка Трајкоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Моша Пијаде 170а  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

296) Стојан Катароски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  с. Беловодица  
ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1424 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1424 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1424 се избира  ВЕСНА ЃОРЃЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО 
ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“‑‑‑‑РИЧКО“ ПРИЛЕП , адреса  ул.БРАЌА ШЕМКОСКИ бр. 0023 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1424 се избира  НАТАША СПИРКОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса  ул.11‑‑‑‑ТИ ОКТОМВРИ бр. 0158 
вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1424 се избираат :  
297)  ПАНДЕ НИКОЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ 

ОКТОМВРИ бр. 0228 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

298)  АНЕТА ПУТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.11‑‑‑‑ТИ 
ОКТОМВРИ бр. 0168 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1424  се именуваат :  
299)  Ана Рулеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Бул.„Маршал Тито“156  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

300)  Александар Јорданоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Оревоец 
ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1424  се избираат :  
297)  ЗОРАН МАТЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ 

ПИТУ, адреса на живеење  ул.ТРИЗЛА бр. 0088 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

298)  ТРАЈКО ДИМИТРИЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и 
регионални патишта, адреса на живеење  ул.БАБУНА бр. 0016 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1424 се именуваат :  
299) Милан Иваноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  „Маршал Тито" 89а  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

300) Владимир Ѓорѓиевски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Оревоец 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1426 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1426 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1426 се избира  ГОЦЕ РИСТЕВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ 
“ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП , адреса  ул.ДИНАРА бр. 0034 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1426 се избира  ЉУБИЦА НАУМОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.МАКЕДОНСКА бр. 0017 вл.  ст  ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1426 се избираат :  

 
301)  МЕНКА ПЕТРЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0045 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

302)  БЛАГИЦА ЃОРЃИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МАКСИМ 
ГОРКИ бр. 0065 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1426  се именуваат :  
303)  Валерија Трајкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Београдска 75  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

304)  Николче Јанески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Тројаци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1426  се избираат :  
301)  ЃОРЃИЈА БОГДАНОВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и 

регионални патишта, адреса на живеење  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 
302)  СТЕВА САБОТКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.МАКСИМ 

ГОРКИ бр. 0041 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1426 се именуваат :  
303) Васко Петровски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Пенка Котеска 50  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

304) Крсте Костоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Тројаци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1427 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1427 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1427 се избира  ЛЕОНОРА СТЕФАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.БЛАГОЈА СТОЈКОСКИ бр. 0006 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1427 се избира  КОСТАДИН СТОЈАНОСКИ    од  ПРИЛЕП  
вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса  ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ 
бр. 0005 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1427 се избираат :  
305)  ЗЛАТКО ПЕТРОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЛАГА РУЖЕТО бр. 0066 

вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
306)  ЗОРАНЧО ЃОРЃИЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ВЕРА 

ЦИРИВИРИ бр. 0037 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1427  се именуваат :  
307)  Дејан Димоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  „Владо Стојаноски“ 35  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

308)  Пецо Крстески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Големо Радобил 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1427  се избираат :  
305)  ЗЛАТКА ДАМЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.М, адреса на 

живеење  ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 0014 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

306)  ВЕРИЦА ТОДЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
ТУТУН‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 0050 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1427 се именуваат :  
307) Борис Јакимоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Големо Радобил 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

308) Христијан Чепоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Големо 
Радобил ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1430 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1430 . 
 

За претседател на избирачкиот одбор број  1430 се избира  РОЗА АЏИОСКА‑‑‑‑БУРНЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ЕГЕЈСКА бр. 0108 вл.  ст. 016  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1430 се избира  ДЕЈАН АНЃЕЛЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0234 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1430 се избираат :  
309)  ГОЦЕ ШЕСТАКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН 

ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење  ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0192 вл.  7 ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

310)  ИЛИЈА КОСТАДИНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЛАДО 
ЛАПЕЦОТ бр. 0009 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број  1430  се именуваат :  

311)  Владимир Ефремоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Самоилова 13/5-2  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

312)  Весна Митреска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Октомвриска118  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1430  се избираат :  
309)  ЕЛИЗАБЕТА ТОШЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл. 05 ст. 007  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

310)  ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса на 
живеење  ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0092 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1430 се именуваат :  
311) Методија Костоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Пенка Котеска 49  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

312) Марина Кузевска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Славеј Планина34  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1431 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1431 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1431 се избира  РУБИНЧО БИНОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  

Општина ПРИЛЕП , адреса  ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0016 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1431 се избира  АНЕЗА ДВОРЧАНЕЦ‑‑‑‑БИНОВСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0016 вл.  ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1431 се избираат :  
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313)  ВАНЧО СПИРКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.НИКОЛА ТЕСЛА 

бр. 0026 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

314)  ГОЦЕ КУЗМАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ“ ЦРНИЛИШТЕ ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  
ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0013 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1431  се именуваат :  
315)  Стефан Станкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Бидимаш 22/11  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

316)  Трајче Талески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Старо Лагово 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1431  се избираат :  
313)  МИРА ТРАЈКОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“РОПОТОВО ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  

ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0041 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

314)  АНДОН ЈОВАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КОЗАРА бр. 0012 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1431 се именуваат :  
315) Милош Кузманоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Наум Наумоски Борче 

18  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

316) Александар Велески  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Старо Лагово 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1432 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1432 . 
 
За претседател на избирачкиот одбор број  1432 се избира  БЛАГОЈА АРАПИНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ‑‑‑‑БИТОЛА , адреса  ул.АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 0070 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1432 се избира  ЗОРАН ЈАНКУЛОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  
ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1432 се избираат :  

317)  ЉУБЕ ЈАНЧЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

318)  ОРДЕ ЈОНЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на 
живеење  ул.АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 0017 вл.  ст. 003  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1432  се именуваат :  
319)  Ѓорѓија Стојаноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Беровци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

320)  Рубинчо Богоески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Беровци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj  3   od 20.02.2013 godina 

______________________________________________________________ 

 

111

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1432  се избираат :  

 
317)  СУЗА МИРЧЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

318)  АНТИЦА ВРЕНЦОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ОУ“МАНЧУ МАТАК“  КРИВОГАШТАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.БРАЌА НУНЕСКИ бр. 0009 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1432 се именуваат :  
319) Пецо Размоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Беровци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

320) Билјана Дамевска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Беровци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1433 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1433 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1433 се избира  БИЛЈАНА РИЗОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0045 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1433 се избира  ЈАНЕ ЈАНКУЛОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.ВЛАДО СТОЈАНОСКИ бр. 0067 
вл.  ст  ПРИЛЕП . 



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj  3   od 20.02.2013 godina 

______________________________________________________________ 

 

112

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1433 се избираат :  

 
321)  ЌИРО МИЈАКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

322)  ВИОЛЕТА СПИРКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.КРУМЕ 
СПИРОСКИ бр. 0013 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1433  се именуваат :  
323)  Гоце Боризоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Тризла 62  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

324)  Ѓорѓи Јованоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Волково 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   
_____________________________________ 

 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1433  се избираат :  
321)  СНЕЖАНА КИТАНОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРКА 

ТАЛЕСКИ бр. 0146 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

322)  ЦЕНА ЃОРЃИЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ВЛАДО 
СТОЈАНОСКИ бр. 0021 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1433 се именуваат :  
323) Ристо Мурески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Борка Талески 222  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

324) Орде Јосифоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Волково ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1434 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1434 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1434 се избира  ЗОРАН СРЕБРЕНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1434 се избира  ВЛАДИМИР КРАЛЈЕВСКИ    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ ‑‑‑‑ДОЛНЕНИ, адреса  ул.САМОИЛОВА бр. 0013 вл.  1 ст.  19  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1434 се избираат :  
325)  ТЕРЕЗА ЗЛАТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса 

на живеење  ул.САМОИЛОВА бр. 0011 вл. 04 ст. 012  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

326)  НИКОЛЧЕ КУЗЕВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  
СЛАВЕЈ ПЛАНИНА             бр.34 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1434  се именуваат :  
327)  Рубин Јурукоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Галичани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

328)  Емилија Вељаноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Галичани 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1434  се избираат :  
325)  ТОМЕ АТАНАСОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

326)  ОЛГА КОТЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.САМОИЛОВА 
бр. 0011 вл. 04 ст. 001  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1434 се именуваат :  
327) Игорчо Јосифоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  с. Галичани Галичани 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

328) Благојче Стеваноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  с.Галичани 
Галичани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 
лице има право 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1435 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1435 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1435 се избира  ЃОРЃЕ НИКОЛОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  

Општина ПРИЛЕП , адреса  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1435 се избира  ЈАСМИНКА МИТРЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 
вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1435 се избираат :  
329)  ВЛАТКО ПАПАЗОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса 

на живеење  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

330)  СУЗАНА ДАРКОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0044 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1435  се именуваат :  
331)  Јасна Трајкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Алинци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

332)  Игор Николоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Ново Лагово 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1435  се избираат :  
329)  МИЛОРАД ШЕЌЕРОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 
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330)  ЉУБИЦА ТАСЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.НАСЕЛБА БЕЗ 
УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1435 се именуваат :  
331) Зоран Иваноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Јоска Јорданоски 80  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
332) Даниел Трајчески  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Ново Лагово 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1438 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1438 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1438 се избира  ЦВЕТА РУВЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ“ЈОНЧЕ 
СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ бр. 0055 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1438 се избира  ЉУБИЦА ДАНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.РАМПО СЛАБЕЈКОВСКИ бр. 0012 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1438 се избираат :  
333)  ВЕЛИКА ЈОВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДИМО 

НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл.  ст. 032  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 
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334)  ЗОРАН МАЛКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА‑‑‑‑ПРИЛЕП, 
адреса на живеење  ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0003 вл.  ст.  25  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1438  се именуваат :  
335)  Александар Петрески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Сава Ковачевиќ 36  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

336)  Сашо Христоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Чумово 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1438  се избираат :  
333)  СТЕВЧЕ РТОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДИМО 

НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл. 28 ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

334)  ТОДОРКА ЦВЕТАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  ул.ИВО 
РИБАР ЛОЛА бр. 0002 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1438 се именуваат :  
335) Ристо Чадамов од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Стеван Забрчанец 7  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

336) Мартин Јорданоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Чумово 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1439 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1439 . 

 

За претседател на избирачкиот одбор број  1439 се избира  СЛАВИЦА КОНЕСКА‑‑‑‑ТЕМЕЛКОСКА  од  ПРИЛЕП  
вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ , адреса  ул.ДИМО 
НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл.  ст. 009  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1439 се избира  ЕВГЕНИЈА НЕШКОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса  ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл.  3 Б ст.  45  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1439 се избираат :  

 
337)  БИСЕРА ВИШИНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ 

КУЗМАНОСКИ бр. 0071 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

338)  СОФИЈА КРНЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ИВО РИБАР 
ЛОЛА бр. 0034 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1439  се именуваат :  
339)  Сашо Костоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Селце ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

340)  Рубинчо Мишески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Штавица 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1439  се избираат :  
 
337)  НОВЕ БОГОЈЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ 

КУЗМАНОСКИ бр. 0096 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

338)  АЛЕКСО КУЗМАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ 
КУЗМАНОСКИ бр. 0072 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1439 се именуваат :  
339) Роска Јакимовска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.Владо Стојаноски  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

340) Трајче Маркоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Штавица ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 
лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1440 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1440 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1440 се избира  СТЕВАН ЈОРДАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП , адреса  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1440 се избира  НАТАША ДАМЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст Селце ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1440 се избираат :  
341)  СТАНА БОЖИНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ 

КУЗМАНОСКИ бр. 0104 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

342)  ЗОРА СТОЈКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.НАСЕЛБА БЕЗ 
УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1440  се именуваат :  
343)  Жарко Димески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Селце ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

344)  Менде Димески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Селце ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1440  се избираат :  
341)  РОЗА ДИМЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ИВО РИБАР ЛОЛА 

бр. 0062 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

342)  ВОЈО РИСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЦАНЕ 
КУЗМАНОСКИ бр. 0150 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1440 се именуваат :  
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343) Миле Најдоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Селце ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
344) Дијана Гулеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Селце ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1443 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1443 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1443 се избира  СУЗАНА ПЕТЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ 
“ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ , адреса  ул.ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ бр. 0034 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1443 се избира  КАТЕРИНА СЛАБАКОСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0084 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1443 се избираат :  
345)  ВАСКА ПЕТЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  ул.ДИМЧЕ 

АНТУЛЕСКИ бр. 0032 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

346)  МЕТОДИЈА ПЕТЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ДИМЧЕ 
АНТУЛЕСКИ бр. 0026 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 
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 За членови на избирачкиот одбор број  1443  се именуваат :  
347)  Живко Мишкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Димче Антулески 72  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

348)  Јулијана Антулеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Гога 
Јанкулоски9  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1443  се избираат :  
345)  ВЕРКА ЈАКОВЛЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ЃОРЕ 

ДИМИТРИОСКИ бр. 0005 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

346)  КОСТА ДУРЛАНОВ  од  ПРИЛЕП  вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО, адреса на живеење  ул.ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ бр. 0048 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1443 се именуваат :  

 
347) Вецко Цветаноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  „Димче Антулески“ 66  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

348) Викторија Митрикеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Орде 
Чопела159  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1444 
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 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1444 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1444 се избира  ВАЛЕНТИНА ПЕЛИВАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН‑‑‑‑ПРИЛЕ , адреса  ул.ИЛИЈА ПОЛУТЕШКА бр. 0038 вл.  
ст  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1444 се избира  ТОДОРКА ЛАШКОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.ИЛИЈА ПОЛУТЕШКА бр. 0032 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1444 се избираат :  
349)  НАДА ШУКУРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0014 вл.  

ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

350)  МАРИЈА ГРИЖОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0061 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број  1444  се именуваат :  

 
351)  Александар Кокароски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Борка Лопач 

36а  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

352)  Благица Стеваноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Борка Лопач4  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1444  се избираат :  
349)  МАРИКА ГОЧЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРКА ЛОПАЧ 

бр. 0086 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

350)  АНГЕЛА КАЧАКОВА  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БОРКА ЛОПАЧ 
бр. 0019 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1444 се именуваат :  
351) Богдана Забрчанец од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Орде Чопела 47  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

352) Татјана Михајлоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Стеван 
Забрчанец15  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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 М.П.           Елена Чагороска 
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1445 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1445 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1445 се избира  ЉУБЕН СМИЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ‑‑‑‑ПРИЛЕП , адреса  ул.ИЉО ПОПАДИНЕЦ бр. 0008 вл.  ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1445 се избира  ВАЛЕНТИНА ЈОВЧЕСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса  ул.МИРЕ ЦИЛКОСКИ бр. 0013 вл.  ст  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1445 се избираат :  
353)  КАТЕРИНА КУМПАНИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.БЛАГОЈА ЈОВЧЕСКИ бр. 0001 вл.  ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

354)  ДЕЈАН АЏИЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
ТУТУН‑‑‑‑ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЛАГОЈА ЈОВЧЕСКИ бр. 0003 вл.  А ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1445  се именуваат :  
 
355)  Менче Мирчевска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Цане Коњарец 110  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

356)  Рената Боболеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Иљо 
Попадинец  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1445  се избираат :  
353)  ЗОРАН БАБАСАЛЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.ИЛИЈА 

КОМПАНИЈОСКИ бр. 0011 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

354)  МИЛЕ ЈАНДРЕОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.БЛАГОЈА 
ШУКУРОСКИ бр. 0017 вл.  ст  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1445 се именуваат :  
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355) Благоја Шукуроски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Благоја Шукуроски 9а  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

356) Валентина Ивческа  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Илија 
Кумпаниоски46  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1446 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1446 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1446 се избира  МЕНДО ТАШКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООМУ 
“ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА“-ПРИЛЕП , адреса  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЖУЧИШТЕ 
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1446 се избира  МЕТОДИЈА ЈОРДАНОСКИ    од  ПРИЛЕП  
вработен во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ 
УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЖУЧИШТЕ ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1446 се избираат :  
357)  ЛЕНА КАРАЛИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  

НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
358)  ИЛЕ МИШЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  

НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1446  се именуваат :  
359)  Симе Видески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Мажучиште ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

360)  Снежана Наумоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Мажучиште 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1446  се избираат :  
357) ВИОЛЕТА ПЕТКОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ 

УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

358)  СНЕЖАНА ГУСАКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  НАСЕЛБА 
БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1446 се именуваат :  
359) Горан Јорданоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Мажучиште ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

360) Гоце Наумчески  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Мажучиште 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1447 
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 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1447 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1447 се избира  ТРАЈЧЕ КАРАЛИОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ПРИЛЕП“ , адреса  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1447 се избира  ЛЕНЧЕ ПЕТКОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО 
КОЊАРИ ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1447 се избираат :  
 
361)  АЛЕКСА КУКУНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ 

УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

362)  СЛАВЕ ПЕТКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1447  се именуваат :  
 
363)  Милан Гусакоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Мало Коњари ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

364)  Рубинчо Спасески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Мало Коњари 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1447  се избираат :  

361)  КРСТЕ АНГЕЛЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

362)  ДАНАИЛ МИСИРКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ, адреса на живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1447 се именуваат :  
363) Николче Димоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Мало Коњари ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

364) Николче Кукуноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Мало Коњари 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1448 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1448 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1448 се избира  ГОЦЕ БУМБАРОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП , адреса  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ГОЛЕМО КОЊАРИ ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1448 се избира  ЛЕНЧЕ СРКЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП, адреса  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ГОЛЕМО 
КОЊАРИ ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1448 се избираат :  

365)  АНКА СИНАДИНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО 
НАРЕДНИКОТ           БР. 56 ВЛ. 25 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

366)  ДИЈАНА СМУГРЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО 
НАРЕДНИКОТ           БР. 62 ВЛ. 12 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1448  се именуваат :  
367)  Сашо Наумчевски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Големо Коњари 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

368)  Гоце Пуцакоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Големо Коњари 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1448  се избираат :  
365)  ДРАГЕ ЈОРДАНОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ГОЛЕМО КОЊАРИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

366)  ИРЕНА БУМБАРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО, адреса на живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ГОЛЕМО КОЊАРИ 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1448 се именуваат :  
367) Борче Талимџиоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Големо Коњари 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

368) Сашо Божиноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Големо Коњари 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1449 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1449 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1449 се избира  ВАСИЛКА ТРАЈКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП , адреса  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 57 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1449 се избира  ГОРДАНА ДУНИМАГЛОСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП, адреса  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 69 ВЛ. 5Б СТ. 4  
ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1449 се избираат :  
369)  ТРАЈКО МАЛКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 0 ВЛ. 12 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

370)  ЛИЛЈАНА БЕЛИСТОЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО 
НАРЕДНИКОТ           БР. 02 ВЛ. 32 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1449  се именуваат :  
371)  Зоре Јошески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   с.Кадино Село ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

372)  Гоце Самарџиоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   с.Кадино Село 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1449  се избираат :  
369)  ПЕЦО НЕДЕЛКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 КАДИНО СЕЛО ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

370)  ЗДРАВКА НАЈДОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО 
НАРЕДНИКОТ           БР. 60 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1449 се именуваат :  
371) Зоран Димоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  с. Кадино Село с.Кадино 

Село ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

372) Дејан Кебакоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  с.Кадино Село 
с.Кадино Село ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1450 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1450 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1450 се избира  БИЛЈАНА ГВЕРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕ , адреса  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 629 
ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1450 се избира  ПАВЛИНА ЗВЕЗДОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, адреса  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 62 ВЛ. 11 СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1450 се избираат :  
373)  НАТАША НИКОЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЦОУ  “КОЛЕ КАНИНСКИ“ БИТОЛА, адреса на живеење  ул.  ДИМО 

НАРЕДНИКОТ           БР. 632 ВЛ.  8 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

374)  ВОЈО КРОМИДОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  ул.  ДИМО 
НАРЕДНИКОТ           БР. 61А ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1450  се именуваат :  
375)  Јане Илчевски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Димо Наредникот 65  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

376)  Соња Николоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Димо 
Наредникот52/6  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1450  се избираат :  
373)  НАДА ТАЛЕВСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО 

НАРЕДНИКОТ           БР. 61 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

374)  РОЗА РУЛЕСКА-ПИЛИЧЕВА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО 
НАРЕДНИКОТ           БР. 672 ВЛ. 3 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1450 се именуваат :  
375) Виолета Иваноска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Димо Наредникот 

62/10  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

376) Наталија Тасламическа  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Маршал 
Тито45А/10  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1451 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1451 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1451 се избира  РОЗИТА ГАГАЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО 
ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ , адреса  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 03 
ВЛ. 43 СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1451 се избира  АФРОДИТА СТЕФАНОСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 67 ВЛ. 8 СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1451 се избираат :  
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377)  ГОРДАНА РИСТЕСКА-ТУНЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ БУЧИМ КРУШЕВО, адреса на 
живеење  МОША ПИЈАДЕ                бр.257 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

378)  МАРИЈА ДАФОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса на 
живеење  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 56 ВЛ. 24 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1451  се именуваат :  
379)  Александар Јовчески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Маршал Тито 95-1/4  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

380)  Гордана Лашкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Маршал 
Тито85А/6  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
 
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1451  се избираат :  
377)  ОЛГИЦА СТОЈАНОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО 

НАРЕДНИКОТ           БР. 63 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

378)  ГОРАН ЛОЗАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле - Прилеп, адреса на живеење  ул.  
ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 0 ВЛ. 26 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1451 се именуваат :  
379) Мартин Бошкоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Маршал Тито 77  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

380) Елена Спиркоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Војводинска99/6  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1452 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1452 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1452 се избира  МАРИНА ПОПОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ 

“ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП , адреса  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 57 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1452 се избира  АНЕ ЧЕСНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ПРИЛЕП“, адреса  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 49 ВЛ.  3 СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1452 се избираат :  
 
381)  СВЕТЛАНА ТАЛЕВА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           

БР. 01 ВЛ.  6 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

382)  ЛЕПА ШАРЧЕВИЌ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН 
ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 470А ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1452  се именуваат :  
383)  Златко Петрески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Пиринска 82  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

384)  Милена Цветкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пиринска97  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1452  се избираат :  

381)  МАРЈАН БОШКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 
адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 77 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

382)  ПЕТРЕ РИСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР 
МАРШАЛ ТИТО       БР. 951 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1452 се именуваат :  
383) Димко Мијајлески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Пецо Крстески 14  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

384) Тања Андоноска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Пиринска110  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1453 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1453 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1453 се избира  КАРОЛИНА МИЦЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП , адреса  МОША ПИЈАДЕ                бр.1 вл. 
ст.82  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1453 се избира  МЕТОДИЈА ЗАЈКОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  Општина ПРИЛЕП, адреса  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 575 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1453 се избираат :  
 
385)  АНДРИАНА СТЕПАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, адреса на живеење  ул.  

МАРШАЛ ТИТО               БР. 4 ВЛ.    СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

386)  ВЕСНА ЗЕРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  ул.  
БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 85А ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1453  се именуваат :  
 
387)  Венета Јованоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Тризла 7а  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

388)  Зоран Михајлоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  ул. Раде 
Иваноски   17  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1453  се избираат :  
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385)  МИРЈАНА КАРАНФИЛОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“РОПОТОВО -ДОЛНЕНИ, адреса на 
живеење  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 850А ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

386)  МАРТИНА ЦВЕТКОСКА-РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 45Б3 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1453 се именуваат :  
387) Пецо Илијески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Сутјеска бр.50  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

388) Лидија Митева  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Раде Иваноски29  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1454 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1454 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1454 се избира  ЗЛАТКО ИЛИОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ , адреса  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 62 ВЛ.  6 СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1454 се избира  АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОСКИ    од  ПРИЛЕП  

вработен во  НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИ, адреса  ул.  ПИРИНСКА                  
БР. 62 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП  

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број  1454 се избираат :  
389)  ЛИЛЈАНА БОШКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР 

МАРШАЛ ТИТО       БР. 77 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

390)  МИРЈАНА КОРУНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, 
адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 95 ВЛ. 2 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1454  се именуваат :  
391)  Гордана Несторовска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Ул.Круме 

Волнароски 112  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

392)  Валентина Јосифоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Круме 
Волнароски100  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1454  се избираат :  
389)  ДАРКО ПЕТАНЧЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  Р.СПАСЕСКИ-ДАСКАЛОТ       

БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

390)  ВЕРКА ПАВЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  СТОЈАН ЈОШЕВСКИ           
БР. 3 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1454 се именуваат :  
391) Менде Матески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул. Круме Волнароски 

бр.132  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

392) Деан Атанасоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  ул. Круме 
Волнароски 72  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
  

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
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142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1455 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1455 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1455 се избира  МИЛАН ПЕТРЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУ 
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “БОРКА ТАЛЕСКИ“ ПРИЛЕП , адреса  ул.  МИТКО ЦВЕТАНОСКИ          БР. 23 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1455 се избира  РИСТЕ НИКОЛОВСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 
29 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1455 се избираат :  
393)  ТАТЈАНА ТАЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса на 

живеење  ул.  ПИРИНСКА                  БР. 86 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

394)  ТОНИ МОЈСОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО, адреса на живеење  ул.  ПИРИНСКА                  БР. 60 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1455  се именуваат :  
395)  Методија Китаноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  "Митко Цветаноски" 

93  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
396)  Ирена Аврамоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Митко 

Цветаноски73  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1455  се избираат :  
393)  ЗВОНКО ПЕТРЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          

БР. 16 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

394)  ГОЦЕ КОЦЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле - Прилеп, адреса на живеење  ул.  
КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 142 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1455 се именуваат :  
395) Зоран Велкоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Митко Цветаноски 7  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

396) Мелита Јандреевска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Благоја 
Шукуроски17  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 
лице има право 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1456 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1456 се избира  ПЕТРЕ ПЕТРЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА , адреса  ул.  ТРИЗЛА                    БР. 7 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1456 се избира  НИКОЛА НИКОЛОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ “НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ПРИЛЕП, адреса  ул.  ТРИЗЛА                    БР. 11 ВЛ.    
СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1456 се избираат :  

 
397)  КАТЕРИНА СТАНКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  

РАДЕ ИВАНОСКИ             БР. 21 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

398)  ДАНО КРЕМЧЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “НАУМ НАУМОСКИ БОРЧЕ“ КРУШЕВО, адреса на живеење  ул.  
РАДЕ ИВАНОСКИ             БР. 41 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1456  се именуваат :  
399)  Павлина Јорданоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Ѓуро Салај“ 

бр.27  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

400)  Џенгис Хасаноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Дабнички Завој 
50  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1456  се избираат :  
397)  МИРЈАНА МИРЧЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  РАДЕ 

ИВАНОСКИ             БР. 20 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

398)  РОЗИТА  АТАНАСОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ТРИЗЛА                    
БР. 6Б ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1456 се именуваат :  
399) Звонко Димоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.Авала 2  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

400) Санела Џемаилоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Дабнички 
Завој65  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1457 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1457 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1457 се избира  ДАРКО ЈОВЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП , адреса  САМОИЛОВА                  бр.24 вл. ст. ПРИЛЕП ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1457 се избира  ЗВЕЗДАНА НИКОЛОВСКА    од  ПРИЛЕП  

вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса  ул.  ТРИЗЛА                    БР. 11 ВЛ.    СТ. 
4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1457 се избираат :  
 
401)  ВАЛЕНТИНА КРСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ, адреса на живеење  ул.  

СУТЈЕСКА                  БР. 21 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 
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402)  РОБЕРТА ПАВЛОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 177 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1457  се именуваат :  
403)  Александра Јорданоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Ѓуро Салај“ 

бр.42  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

404)  Симонида Наумческа  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Васил 
Главинов37  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1457  се избираат :  
 
401)  ЗОРА БОЖИНОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  КРУМЕ 

ВОЛНАРОСКИ          БР. 137 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

402)  РАТКО ДИМЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 32 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1457 се именуваат :  
403) Пандора Јорданоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Ѓуро Салај“ бр.42  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

404) Благица Трајкоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  Беровска39  
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1494 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1494 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1494 се избира  МИТКО ТАЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ 
“ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП , адреса  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 45Б3 ВЛ. 6 СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1494 се избира  БУЛЕНТ АКСОЈ    од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“КИРИЛ И МЕТОДИЈ“С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 
КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1494 се избираат :  
405)  БЛАГИЦА АТАНАСОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  НАСЕЛБА 

БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

406)  ЕЛИСАВЕТА МИЛОШЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 85А ВЛ.  3 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1494  се именуваат :  
407)  Метин Мемишоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Канатларци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

408)  Усеин Ибраимоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Канатларци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1494  се избираат :  

 
405)  ДРАГЕ СТОЈАНОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

406)  ВАСКО НЕЧОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1494 се именуваат :  
407) Николче Спасески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Канатларци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

408) Ерден Текешаноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Канатларци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1495 
 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1495 . 
 

За претседател на избирачкиот одбор број  1495 се избира  ТРАЈЧЕ КАТАРОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ТАКИ ДАСКАЛО“ БИТОЛА , адреса  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    
СТ. 4 ЕРЕКОВЦИ ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1495 се избира  СОФИЈА ЈОРДАНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ОУ “ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ“ ЦРНИЛИШТЕ ДОЛНЕНИ, адреса  ул.  СТОЈАН ЈОШЕВСКИ           БР. 4 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 
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За членови на избирачкиот одбор број  1495 се избираат :  
409)  ВИОЛЕТА ТАЛИМЏИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  

КУЗМАН ЈОСИФОСКИ          БР. 11 ВЛ.  5 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

410)  ГОРДИЦА ДИМИТРИЕВСКА-ГРУЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, 
адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 87А6 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1495  се именуваат :  
411)  Ангелчо Глигороски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Канатларци 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

412)  Пецо Петрески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Ерековци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1495  се избираат :  
409)  МИРКО ТРАЈКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ЕРЕКОВЦИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

410)  НАДА СИРАКОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, 
адреса на живеење  ул.  КУЗМАН ЈОСИФОСКИ          БР. 1 ВЛ. 22 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1495 се именуваат :  
411) Дарко Ристески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Ерековци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

412) Даниела Вељаноска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Ерековци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1496 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1496 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1496 се избира  ВАСИЛИКИЈА НАНЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ , адреса  ул.  ПИРИНСКА                  БР. 39А ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1496 се избира  БИЛЈАНА ИЛИОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса  ул.  ПИРИНСКА                  БР. 34 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1496 се избираат :  
413)  СТОЈАН ТОДОРОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО 

ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ПИРИНСКА                  БР. 106 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

414)  КАТЕРИНА ТРАЈКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  
ПИРИНСКА                  БР. 37 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1496  се именуваат :  
415)  Киро Чапкуноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Тополчани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

416)  Раде Ристески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Марул ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1496  се избираат :  
413)  ЃОРЃИ НАУМОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ПЕЦЕ КРСТЕСКИ             БР. 18 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

414)  ТАТЈАНА АНДОНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  
ПИРИНСКА                  БР. 110 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1496 се именуваат :  
415) Здравко Радичоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  с.Тополчани Тополчани 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

416) Маријан Цветкоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  с. Марул Марул 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 
лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската 
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1497 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1497 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1497 се избира  ВЕСНА МОЈСОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 
“БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП , адреса  ул.  ПИРИНСКА                  БР. 60 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1497 се избира  ФАНЧЕ БОГЕСКА-КОСТОСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса  ул.  ПИРИНСКА                  БР. 25 ВЛ.    
СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1497 се избираат :  
417)  МАРИЧЕ ПРЕСИЛСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ПИРИНСКА                  

БР. 23 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

418)  ВЕСЕЛА ЧУПЕТРЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР 
МАРШАЛ ТИТО       БР. 95 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1497  се именуваат :  
419)  Зоранчо Талески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Подмол ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

420)  Љубе Ристески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Подмол ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1497  се избираат :  
417)  ЖАРКО МИРЧЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ПОДМОЛ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

418)  СОЊА АЛЕКСОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ПИРИНСКА                  
БР. 50 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1497 се именуваат :  
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419) Оливер Јанкулоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Подмол ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

420) Даниел Иваноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Подмол ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1498 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1498 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1498 се избира  ДУШАН ИВАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ 
“ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ , адреса  ул.  МИТКО ЦВЕТАНОСКИ          БР. 44 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1498 се избира  МАРЈАНЧО БАСАРОСКИ    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса  ул.  МИТКО ЦВЕТАНОСКИ          БР. 1 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1498 се избираат :  
 
421)  СЛАВИЦА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР 

МАРШАЛ ТИТО       БР. 95 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

422)  ВАСИЛКА РТОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  КУЗМАН 
ЈОСИФОСКИ          БР. 3 ВЛ. 11 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1498  се именуваат :  
423)  Даниел Јованоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Алинци ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

424)  Роберт Котески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Шелеверци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1498  се избираат :  

421)  СВЕТЛАНА ДАМЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО 
НАРЕДНИКОТ           БР. 5626 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

422)  СНЕЖАНА АНДОНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДИМО 
НАРЕДНИКОТ           БР. 61 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1498 се именуваат :  
423) Викторија Попоска Стојаноска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Алинци 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

424) Златко Иваноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Шелеверци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1499 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1499 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1499 се избира  ЗОРАН ЈОРДАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ , адреса  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 183 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1499 се избира  МАЈА МОЈСОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“-ПРИЛЕП, адреса  ул.  ПИРИНСКА                  БР. 60 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1499 се избираат :  

425)  СНЕЖАНА ИЛИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР 
МАРШАЛ ТИТО       БР. 85А ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

426)  СВЕТЛАНА СТОЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  КРУМЕ 
ВОЛНАРОСКИ          БР. 159 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1499  се именуваат :  
427)  Горан Димоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Лопатица ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

428)  Благоја Петкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Лопатица 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1499  се избираат :  
425)  КАТЕРИНА ЧАВЛЕСКА-ТРПКОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.  ТРИЗЛА                    БР. 9 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

426)  ЦАНЕ СТАНКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.  РАДЕ ИВАНОСКИ             БР. 21 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1499 се именуваат :  
427) Љубен Димоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Лопатица ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

428) Миле Степаноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Лопатица 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 
Образец број 9 

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1500 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1500 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1500 се избира  СНЕЖАНА ЧАПКУНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП , адреса  ул.  МАРШАЛ ТИТО               БР. 48 ВЛ.    СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1500 се избира  НАТАША ИКАДИНОВИЌ-ТАЛЕСКА    од  
ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 110 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1500 се избираат :  
429)  РАТКА СТЕПАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  ул.  МАРШАЛ ТИТО               БР. 33 ВЛ.    СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

430)  ИРЕНА ЈОРДАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  БОРКА 
ТАЛЕСКИ              бр.100 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1500  се именуваат :  
431)  Маја Чапкуноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  с.Тополчани Тополчани 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

432)  Пецо Радичоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  с. Тополчани 
Тополчани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1500  се избираат :  
 
429)  БЛАГА СПАСЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ул.  ЉУПЧО ПОПОСКИ             БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

430)  ПЕЦО КАЛАМУКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  ул.  МАРШАЛ ТИТО               БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1500 се именуваат :  
431) Живко Степаноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Тополчани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

432) Игор Илиоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Тополчани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1501 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1501 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1501 се избира  ДРАГИЦА МАКРЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  
Општина ПРИЛЕП , адреса  ЃОРЧЕ ПЕТРОВ               бр.12 вл. ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1501 се избира  ВЕРИЦА АПОСТОЛОСКИ    од  ПРИЛЕП  
вработен во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса  ВЕЛКО ЈАНКУЛОСКИ           бр.30А вл. ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1501 се избираат :  
433)  ГОРАНЧО НЕСТОРОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН 

ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 112 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

434)  ЖИВКО ЃОРЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-РИЧКО“ 
ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  МИТКО ЦВЕТАНОСКИ          БР. 4 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1501  се именуваат :  
435)  Милан Димитриоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  с.Веселчани 

Веселчани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

436)  Наталија Мицеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  с.Веселчани 
Веселчани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број  1501  се избираат :  

433)  СОЊА АНЃЕЛЕСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  РАДЕ 
ИВАНОСКИ             БР. 43 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

434)  ЈУЛИЈАНА АТАНАСОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  
КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 72 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1501 се именуваат :  
435) Злате Мојсоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Веселчани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

436) Цане Шереметкоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Веселчани 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1502 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1502 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1502 се избира  МАКЕДОНКА АТАНАСОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ТАКИ ДАСКАЛО“ БИТОЛА , адреса  ул.  РАДЕ ИВАНОСКИ             БР. 29 ВЛ.    СТ. 4  
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1502 се избира  БЛАГА СЕКУЛОСКА-ПЕТРЕСКА    од  ПРИЛЕП  
вработен во  СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса  ул.  КРУМЕ 
ВОЛНАРОСКИ          БР. 179 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 
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своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1502 се избираат :  

437)  ДАЈАНА ТОДОРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  КРУМЕ 
ВОЛНАРОСКИ          БР. 10 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

438)  СНЕЖАНА ЃОРЃИЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  КРУМЕ 
ВОЛНАРОСКИ          БР. 26 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1502  се именуваат :  
439)  Марјан Мицкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Егејска 156  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

440)  Христијан Ризески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Загорани 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1502  се избираат :  
437)  БОРИС МИЛЕНКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  

ДИМО НАРЕДНИКОТ            бр.2 вл. ст.59  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

438)  СОТИР ИВАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 
адреса на живеење  ул.  ЃУРО САЛАЈ                БР. 56 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1502 се именуваат :  
 
439) Далибор Мицкоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Загорани ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

440) Оливер Јанкулоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Загорани 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1503 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1503 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1503 се избира  ФРОСИНА АЦЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП , адреса  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 97 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1503 се избира  АИДА ЈОРДАНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ, адреса  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 114 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1503 се избираат :  

441)  ГАБРИЕЛА ХРИСТОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 
МУЗЕЈ-ПРИ, адреса на живеење  11-ТИ ОКТОМВРИ             бр.42А вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

442)  МИЛАН ТОДОРОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ВАСИЛ 
ГЛАВИНОВ            БР. 41 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1503  се именуваат :  
443)  Васил Петрески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Клепач ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

444)  Каролина Божиноска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Клепач 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1503  се избираат :  
 
441)  ВЕЛИЈА СЕЛИМОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ, адреса на живеење  ул.  ДАБНИЧКИ ЗАВОЈ            БР. 40Ѓ ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

442)  ТОНИ ЈОСИФОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 КЛЕПАЧ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1503 се именуваат :  
443) Катерина Петреска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Клепач ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

444) Горан Јосифоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Клепач ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1504 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1504 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1504 се избира  МАРИЈА ВАСИЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ 

“БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП , адреса  ул.  КУКУШКА                   БР. 10 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1504 се избира  ТАТЈАНА ИВАНОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса  ул.  МИТКО ЦВЕТАНОСКИ          БР. 44 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП 
. 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1504 се избираат :  
 
445)  СВЕТЛАНА ДУКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО 

ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  БОРКА СТЕВАНОСКИ           бр.34 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
446)  ЦВЕТАНКА СТОЈАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на 

живеење  ТРАЈКО ТАРЦАН              бр.5 вл. ст.21  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1504  се именуваат :  
447)  Дејан Ацески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  с.Тројкрсти Тројкрсти 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

448)  Златко Китаноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  с. Тројкрсти 
Тројкрсти ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1504  се избираат :  
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445)  СУЗАНА ЈОРДАНОСКА од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ЃУРО 
САЛАЈ                БР. 27 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

446)  ЉУБИЦА БОШКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  
КИРО НАЦЕВСКИ-ФЕТАК        бр.21 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1504 се именуваат :  

 
447) Горан Ржаникоски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Тројкрсти ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

448) Благоја Ржаникоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Тројкрсти 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1505 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1505 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1505 се избира  СНЕЖАНА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

Општина ПРИЛЕП , адреса  БОШКО КОРЧАГИН             бр.20 вл. ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1505 се избира  ИГОР ТАЛЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 
ЧЕПИГОВО ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1505 се избираат :  
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449)  ДИМИТРИЈА ТАВЧИОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  БОРКА ТАЛЕСКИ              
бр.117 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

450)  МИРЈАНА РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  
ВАСИЛ ГЛАВИНОВ            БР. 23 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1505  се именуваат :  
451)  Јорданчо Богоески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Чепигово ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
452)  Емилија Дебрешлиоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Чепигово 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1505  се избираат :  
449)  БОБИ ЈАНКУЛОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  

СУТЈЕСКА                  БР. 4 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

450)  ЉУПЧО МИЛАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  КРУМЕ 
ВОЛНАРОСКИ          БР. 107 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1505 се именуваат :  
451) Марјан Талески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Чепигово ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

452) Илче Талеска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Чепигово ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
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Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1506 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1506 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1506 се избира  БИЛЈАНА ТРЧКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ 

“СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ БУЧИМ КРУШЕВО , адреса  ул.  МИТКО ЦВЕТАНОСКИ          БР. 22А ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1506 се избира  БОЈАН ВАСИЛЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
, адреса  ул.  КУКУШКА                   БР. 10 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1506 се избираат :  

453)  БОГОЈА СТОЈАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, адреса на живеење  
ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 АЛИНЦИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

454)  ЉУБЕН СТОЈАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН 
СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 АЛИНЦИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1506  се именуваат :  
455)  Павлина Котеска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Алинци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

456)  Гордана Трајкоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Алинци 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1506  се избираат :  
453)  ИЛЈАС АСАНОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ДАБНИЧКИ 

ЗАВОЈ            БР. 23 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

454)  ВОЈЧЕ СТОЈКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење  
ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 АЛИНЦИ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1506 се именуваат :  
455) Ангела Стојаноска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Алинци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

456) Мери Трајкоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Алинци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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 М.П.           Елена Чагороска 
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1507 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1507 . 

За претседател на избирачкиот одбор број  1507 се избира  СВЕТЛАНА МИЛОШЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СО 
ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ , адреса  ул.  ЃУРО САЛАЈ                БР. 3 ВЛ.    
СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1507 се избира  ОРДЕ ЦВЕТАНОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса  ул.  ВАСИЛ ГЛАВИНОВ            БР. 13 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1507 се избираат :  
 
457)  ЕЛИЗАБЕТА РУЛЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, адреса на живеење  ул.  ЃУРО 

САЛАЈ                БР. 43 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

458)  ВАЛЕНТИНА ГЕРАМИТЧИОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-
РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ПАНЕ ТАЛЕСКИ               бр.2 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1507  се именуваат :  
459)  Младе Стојаноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Алинци ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

460)  Благојче Димитриески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Бонче 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1507  се избираат :  
457)  МАРЈАНЧЕ ИЛИЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  БОШКО 

КОРЧАГИН             бр.3Б вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 
458)  ИЗАБЕЛА АНЕСКА-ДИМЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  СТРАШО 

ПИНЏУР              бр.42 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1507 се именуваат :  
459) Робин Велјаноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Бонче ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

460) Пецко Дојчиноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Бонче ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1520 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1520 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1520 се избира  ДУШКО ТЕМЕЛКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  НУ  

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИ , адреса  ДИМО НАРЕДНИКОТ            бр.3 вл.1 ст.9  
ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1520 се избира  ТОДОРКА АЧКОСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, адреса  БРАЌА ТАЛЕСКИ              бр.13 вл. ст.  
ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1520 се избираат :  

461)  АЦЕ МИТКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-
ПРИ, адреса на живеење  11-ТИ ОКТОМВРИ             бр.1 вл.1 ст.13  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

462)  КАМЧЕ БОШКОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса 
на живеење  ДУШКО НАУМОВСКИ            бр.14 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1520  се именуваат :  
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463)  Ристе Богојчески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Витолиште ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

464)  Ѓоре Јанески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Дуње ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1520  се избираат :  
 
461)  ВЛАДО ПЕТКОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ 

УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

462)  КОЛЕ ШТРЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  АРХИМЕДОВА                 
бр.36 вл. ст. ПРИЛЕП ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1520 се именуваат :  
463) Богдан Пашовски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.Пчиња бр.36  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
464) Спасе Илиоски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Дуње ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1521 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1521 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1521 се избира  ДУШКО ПЕТКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  ДРЖАВЕН 

АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , адреса  МИЦЕ КОЗАР                 бр.96А вл. ст.  ПРИЛЕП. 
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своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1521 се избира  ДАНИЕЛА ЗОЈЧЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса  КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ         бр.8 вл. ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број  1521 се избираат :  

465)  АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОСКА-ТРАЈЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ 
ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  МОША ПИЈАДЕ                бр.2 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

466)  МИТРА ВЕЛКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  МОША ПИЈАДЕ                бр.2 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1521  се именуваат :  
467)  Давид Сарваноски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Боца Иваноска“ 

бр.5  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
468)  Вељан Цветкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Кален ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1521  се избираат :  
465)  БЛАГОЈА КРСТЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-РИЧКО“ 

ПРИЛЕП, адреса на живеење  САМОИЛОВА                  бр.99 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

466)  СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, 
адреса на живеење  БРАЌА ТАЛЕСКИ              бр.21 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1521 се именуваат :  
 
467) Јана Ќолческа од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Витолиште ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

 
468) Раде Стојаноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Кален ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    



Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep  broj  3   od 20.02.2013 godina 

______________________________________________________________ 

 

163

3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1523 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1523 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1523 се избира  РОЗА РОЧЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП , адреса  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 91 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1523 се избира  АЛЕКСАНДАР ТОДЕСКИ    од  ПРИЛЕП  

вработен во  НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.  КРУМЕ 
ВОЛНАРОСКИ          БР. 120 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1523 се избираат :  
469)  ЈОВКО ЌОЛЧЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 

адреса на живеење  ул.  ЛИГУРАСА                  БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

470)  ДАНИЕЛА ПРОДАНОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  СПАСЕ 
ТЕМЕЛКОСКИ           бр.9 вл.0 ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1523  се именуваат :  
471)  Ристо Ристески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Крушевица ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

472)  Љубе Ристески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Крушевица 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1523  се избираат :  
469)  БРАНКО СТОЈАНОВСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и, 

адреса на живеење  ул.  НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 КРУШЕВИЦА ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

470)  ДИЈАНА ЛАЗАРОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса 
на живеење  ул.  ПИРИНСКА                  БР. 30 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1523 се именуваат :  
471) Ристе Слабиѓорески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Славеј Планина 12/54  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

472) Николче Костадиноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Крушевица 
ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1524 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1524 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1524 се избира  САШО КОЧОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ 

“ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП , адреса  КОЗАРА                     бр.3А вл. ст.7  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1524 се избира  ИЛЕ КУЗЕВСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  ЈОУ 
ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, адреса  САВА КОВАЧЕВИЌ             бр.7 вл. ст.  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1524 се избираат :  
473)  ПАНЧЕ ПАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на 

живеење  БОШКО КОРЧАГИН             бр.30 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

474)  НАТАША КАРЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса 
на живеење  КОСТА АБРАШЕВИЌ            бр.19 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1524  се именуваат :  
475)  Јованчо Богојчески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Велебит 35  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

476)  Летка Секоска  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Пештани ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1524  се избираат :  

473)  ЗОРАН ДИМОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на 
живеење  РАДОВИШКА                  бр.138В вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

474)  АЛЕКСАНДАР ЏИНГО  од  ПРИЛЕП  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса 
на живеење  ЃОРЃИ ДИМИТРОВ             бр.90 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1524 се именуваат :  
475) Благојче Бошески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.Методија Патчев“ 43  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

476) Славка Ѓорѓиоска  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Пештани 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1525 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1525 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1525 се избира  ВЕЛИКА БАКАРОВА  од  ПРИЛЕП  вработен во  Општина 

ПРИЛЕП , адреса  ГОГА ЈАНКУЛОСКИ            бр.5 вл. ст. ВАРОШ ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 
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За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1525 се избира  САШО ВАСИЛЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и, адреса  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 87А ВЛ.    
СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1525 се избираат :  
477)  ВЛАТКО ВЕЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 

адреса на живеење  ул.  БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО       БР. 450Б ВЛ. 4 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

478)  ЉИЉАНА ТРЕНКОСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ООУ “КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ПИРИНСКА                  
БР. 68 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1525  се именуваат :  
479)  Борис Манџикоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

480)  Сокле Стојчески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Чаниште 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1525  се избираат :  
477)  ПЕЦЕ  НАУМОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  

ПИРИНСКА                  БР. 87 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

478)  ЖАРКО ТАЛЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење  ул.  ПИРИНСКА                  
БР. 83 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број  1525 се именуваат :  

479) Трајко Петрески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   Чаниште ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

480) Игорче Волчески  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Чаниште 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
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Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1527 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1527 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1527 се избира  МИТРЕ ПАШОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно 

претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ , адреса  ул.  САВКА МАНЕСКА             БР. 38 ВЛ.    СТ. 4 
ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1527 се избира  РИСТЕ МИСЕРЛИОСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен 
во  ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса  ул.  ЛИГУРАСА                  БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1527 се избираат :  
481)  РУБИНЧО БЕЛЧЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  НУ  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 

МУЗЕЈ-ПРИ, адреса на живеење  ул.  ДИМО НАРЕДНИКОТ           БР. 89 ВЛ. 39 СТ. 4  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

482)  КРСТЕ РИСТЕСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 
адреса на живеење  ул.  САВКА МАНЕСКА             БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број  1527  се именуваат :  

483)  Арон Ќолчески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

484)  Стојан Даркоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   ВИТОЛИШТЕ 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1527  се избираат :  
481)  АЛЕКСАНДАР КОСТАДИНОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-

РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  ЃОРЃИ ДИМИТРОВ             бр.107 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

482)  ЖАНЕТА ВИДЕВСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење  КРУМЕ БЕЌАР                
бр.8 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1527 се именуваат :  
483) Роберт Ристески од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење   ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

484) Јован Вењаноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   ВИТОЛИШТЕ 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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.  

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1528 

 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1528 . 
За претседател на избирачкиот одбор број  1528 се избира  АНАМАРИ РИСТЕСКА  од  ПРИЛЕП  вработен во  ОУ 

“ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ДОЛНЕНИ , адреса  ул.  ВАСИЛ ГЛАВИНОВ            БР. 23 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1528 се избира  НАЈДО ТОДЕСКИ    од  ПРИЛЕП  вработен во  

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса  ул.  КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ          БР. 
120 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1528 се избираат :  
485)  ТРАЈКО ДОЈКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 

адреса на живеење  ул.  МАНЧУ МАТАК               БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

486)  ДАНО ДАРКОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 
адреса на живеење  ул.  МАНЧУ МАТАК               БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1528  се именуваат :  
487)  Митре Мунески  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  „Пчиња“ 38  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

488)  Степан Цветкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Бешиште 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1528  се избираат :  
485)  ЌИРИЛ МИТРЕСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 

адреса на живеење  ул.  МАНЧУ МАТАК               БР. 46 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 
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своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

486)  ПЕЈО КОСОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 
адреса на живеење  ул.  ЛИГУРАСА                  БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1528 се именуваат :  
487) Кристијан Сарваноски од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  ул.„Боца Иваноска“ 

бр.5  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

488) Ристе Младеноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Бешиште 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
 

Образец број 9 
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1529 

 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број  1529 . 

 
За претседател на избирачкиот одбор број  1529 се избира  ЗОРАН БОЈОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ , адреса  ДИМЧЕ МИРЧЕСКИ-БАЊАРОТ     бр.15 вл. ст.  ПРИЛЕП. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број  1529 се избира  СОЊА БЛАЖЕСКА    од  ПРИЛЕП  вработен во  
ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП, адреса  ул.  ЃУРО САЛАЈ                БР. 12 ВЛ.    СТ. 4  ПРИЛЕП . 

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број  1529 се избираат :  
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489)  ЗОРАН ЈОВАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење  ШАЌИР ВОЈВОДА              бр.9 вл. ст.  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 
490)  ВЕСКО ДРЕНОВСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 

адреса на живеење  ул.  САВКА МАНЕСКА             БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот член _____________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број  1529  се именуваат :  
491)  Крсте Пројкоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Никола Каранџулов 90  

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

 
492)  Стојан Шаоски  од  ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Полчиште 

ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот член   _____________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број  1529  се избираат :  
489)  ПЕТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ од  ПРИЛЕП  вработен во  Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и, 

адреса на живеење  ул.  ЛИГУРАСА                  БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

490)  КУЛЕ МИТАНОСКИ  од  ПРИЛЕП  вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, 
адреса на живеење  ул.  САВКА МАНЕСКА             БР. 0 ВЛ.    СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на избраниот заменик член _____________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број  1529 се именуваат :  
491) Наташа Маркоска од ПРИЛЕП  предложен од политичката партија  СДСМ, адреса на живеење  Наум Наумоски Борче 

6/19  ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

492) Крсте Иваноски  од ПРИЛЕП предложен од политичката партија  ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење   Полчиште 
ПРИЛЕП; 

своерачен потпис на именуваниот заменик член   _____________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
ББрр..1111--2255    
во ППррииллеепп  ,,  1122..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 М.П.           Елена Чагороска 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
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Р  Е  Ш  Е  Н  J  A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНJA ЗА ФОРМИРАЊЕ 

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОРi ЗА ИЗБИРАЧКIМЕСТA  I TOA:  
  

Образец број 9А 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1523 
 

На местото на Зам. Претседател   на избирачкиот одбор АЛЕКСАНДАР ТОДЕСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : изјава за неспоивост на функција член на изборен орган согласно член 20 од 
изборен законик 
  

 се избира лицето :  __ КАТЕРИНА АЛВАЏИОСКА, ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ,  ПАРТИЗАНСКИ 
ОДРЕДИ  бр.3 вл. ст. ПРИЛЕП   

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Претседател 

______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
               Бр. 11-25/2 
 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 
Образец број 9А 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1452 
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На местото на Зам. Член  на избирачкиот одбор Тања Андоноска  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини : изјава за избран како државен/јавен службеник во ИО 
  

 се именува лицето :  ААллееккссааннддрраа  ЈЈооллеессккаа, ВМРO-ДПМНЕ,  Пиринска 97. ПРИЛЕП   

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Член 

______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
               Бр. 11-25/2 
 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  

4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________ 
 
 

Образец број 9А 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1407 
 
На местото на Претседател  на избирачкиот одбор МАРИЈА МИЛОШЕСКА‑‑‑‑РИСТЕСКА на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : изјава за спреченост од здравствени причини  
 се именува / избира лицето :  __ББООГГООССЛЛААВВ  ББААРРДДААККООССККИИ,,  ООООУУ  ““ГГООЦЦЕЕ  ДДЕЕЛЛЧЧЕЕВВ““--ППРРИИЛЛЕЕПП““,,  ДДИИММОО  ННААРРЕЕДДННИИККООТТ                        

ббрр..33  ввлл..  сстт..2266,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Претседател 

______________________________________________________ 
 
 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп 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. 11-25/2 
 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 
 

Образец број 9А 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1528 
 
На местото на Претседател  на избирачкиот одбор АНАМАРИ РИСТЕСКА на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, од следните причини : избран во друг ИО  
 се именува / избира лицето :  __ЦЦВВЕЕТТААННЧЧОО  ВВООЛЛЧЧЕЕССККИИ,,  ООООУУ  ““ККЛЛИИММЕЕННТТ  ООХХРРИИДДССККИИ““--ППРРИИЛЛЕЕПП,,  ММААРРККССООВВАА                                      

ббрр..1100  ввлл..  сстт..,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Претседател 

______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 
               Бр. 11-25/2 
 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 
 

Образец број 9А 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1356 
 
На местото на Зам. претседател  на избирачкиот одбор ЈАНЕ МИЛОШЕСКИ на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, од следните причини : изјава за спреченост од здравствени причини  
 се именува / избира лицето :  __ННААДДАА  ЈЈООВВААННООССККАА,,  ЈЈУУ  ММЕЕЃЃУУООППШШТТИИННССККИИ  ЦЦЕЕННТТААРР  ЗЗАА  ССООЦЦИИЈЈААЛЛННАА  

РРААББООТТАА‑‑‑‑‑‑‑‑ППРРИИЛЛЕЕПП,,  уулл..ММООШШАА  ППИИЈЈААДДЕЕ  ббрр..  00221155  ввлл..    сстт..,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. претседател 

______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

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

 
 
               Бр. 11-25/2 
 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
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Образец број 9А 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1529 
 
На местото на Член  на избирачкиот одбор ЗОРАН ЈОВАНОСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот 

одбор, од следните причини : изјава за спреченост од здравствени причини  
 се именува / избира лицето :  __ФФООТТАА  ДДООРРООШШЕЕВВССККАА,,  ООООУУ  ““ККРРУУММЕЕ  ВВООЛЛННААРРССККИИ““  ТТООППООЛЛЧЧААННИИ--ППРРИИЛЛЕЕПП,,  ТТРРААЈЈККОО  

ТТААРРЦЦААНН                            ббрр..99  ввлл..33  сстт..1155,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Член 

______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

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

 
 
               Бр. 11-25/2 
 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 
Образец број 9А 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1412 
 
На местото на Член  на избирачкиот одбор СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот 

одбор, од следните причини : неспоивост на функција член на изборен орган согласно член 20 од изборен законик  
 се именува / избира лицето :  __ААННЕЕТТАА  ТТААЛЛЕЕССККАА,,  ФФООННДД  ЗЗАА  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННОО  ООССИИГГУУРРУУВВААЊЊЕЕ  ННАА  ММААККЕЕДДООННИИЈЈАА,,  1111--

ТТИИ  ООККТТООММВВРРИИ                          ббрр..114422  ввлл..  сстт..,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  
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своерачен потпис на новоизбраниот Член 

______________________________________________________ 
 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

 
 
               Бр. 11-25/2 
 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 
Образец број 9А 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1417 
 
На местото на Зам. Член  на избирачкиот одбор ЉУБЕН РИСТЕСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот 

одбор, од следните причини : отсутност од држава  
 се именува / избира лицето :  __ККААТТЕЕРРИИННАА  ММИИХХААЈЈЛЛООССККАА,,  ООООУУ  ““ГГООЦЦЕЕ  ДДЕЕЛЛЧЧЕЕВВ““--ППРРИИЛЛЕЕПП““,,  ККИИРРОО  ППААЈЈММААККООССККИИ                        

ббрр..55  ввлл..  сстт..,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Член 

______________________________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 
               Бр. 11-25/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 
 

Образец број 9А 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1497 
 

На местото на Член на избирачкиот одбор МАРИЧЕ ПРЕСИЛСКА 
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : изјава за спреченост од здравствени причини 
 
  
 се избира лицето :  КОСТАДИНКА ЃОРЃИЈОСКА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, ВОЈВОДИНСКА  бр.93 вл. ст.5 ПРИЛЕП 

  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Член 

_____________________________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

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

 
 
               Бр. 11-25/2 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  
 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    

 
 
 

 
Образец број 9А 
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член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1443 
 
На местото на Член  на избирачкиот одбор Јулијана Антулеска на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 

од следните причини : неспоивост на функција член на изборен орган согласно член 20 од изборен законик  
 се именува лицето :  __ЗЗллааттккоо  ЈЈооррддааннооссккии,,  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ,,  ДДииммччее  ААннттууллеессккии  ббрр  5588,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Член 

______________________________________________________ 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
 
               Бр. 11-25/2 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  
 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________    
  

Образец број 9А 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1384 
 
На местото на Член  на избирачкиот одбор Тања Јованоска на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 

следните причини : избран како државен/јавен службеник во ИО  
 се именува лицето :  __ГГоорраанн  ЈЈооннччеессккии,,  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ,,  ССааввссккаа  ббрр..9944,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Член 

______________________________________________________ 
 

На местото на Зам. Член на избирачкиот одбор Соња Димовскана кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини : избран како државен/јавен службеник во ИО  

 се именува лицето :  __ВВииддаанн  ННииккооллооссккии,,  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ,,  ССааввссккаа  110044,,    ..  
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своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Член 

______________________________________________________ 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
 
               Бр. 11-25/2 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  
 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиоска Шишевска__________    
  
  
                                                    Образец број 9А 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена 
Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе 
следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1392 
На местото на Член  на избирачкиот одбор Гордана Ѓокоска на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 

следните причини : избран како државен/јавен службеник во ИО  
 се именува лицето :  __РРууббиинн  ККооттеессккии,,  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ,,  ДДииммоо  ННааррееддннииккоотт  ББ11//2299,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Член 

______________________________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното 

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

 
 
               Бр. 11-25/2 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  
 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________  

 
Образец број 9А 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, 
и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 

1364 
 
На местото на Член  на избирачкиот одбор Ирена Јорданоска на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 

следните причини : избран како државен/јавен службеник во ИО  
 се именува лицето :  __ППееццоо  ЈЈооввееввссккии,,  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ,,  ЕЕннггееллссоовваа  1133,,  ,,  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Член 

______________________________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице 

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

 
 

               Бр. 11-25/2 
во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________   

 
Образец број 9А 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, 
и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 

1525 
 
На местото на Зам. Член  на избирачкиот одбор Игорче Волчески на кого му престанал мандатот во избирачкиот 

одбор, од следните причини : изјава за спреченост од здравствени причини  
 се именува лицето :  __  ДДааввиидд  РРииссттееввссккии,,  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ,,  ТТрраајјккоо  ТТааррццаанн  ббрр..22//88  ППРРИИЛЛЕЕПП  ..  

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Член   

______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 

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

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

 
               Бр. 11-25/2 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  
 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                         Елена Чагороска 

 
М.П.  ____________________________________________________________________________ 

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  

                                             4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска___________ 
 

Образец број 9А 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од 

Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 
142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, 
и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 

1452 
 

На местото на Зам. Член  на избирачкиот одбор Тања Андоноска  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини : изјава за избран како државен/јавен службеник во ИО 
  

 се именува лицето :  ААллееккссааннддрраа  ЈЈооллеессккаа, ВМРO-ДПМНЕ,  Пиринска 97. ПРИЛЕП   

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Член 

______________________________________________________ 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице 

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

 
               Бр. 11-25/2 

во ППррииллеепп,,  1188..0022..22001133  
 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
            Елена Чагороска 

М.П.  ____________________________________________________________________________ 
   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Даница Талимџиоска___________________  
2. Драган Зероски________________________    
3. Николчо Василески_____________________  
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска__________ 
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S  O  D  R  @  I  N  A 
na "Slu`ben glasnik na Op{tina Prilep"  br. 3  od 20.02.2013  godina 

 
 
 
 
 
 

          1.  Re{enija za formirawe na Izbira~ki odbori za izbira~ki 
mesta.............................................................................................................................. Str. 1 

 
 

        2. Re{enija za izmenuvawe i dopolnuvawe na Re{enija za formirawe na 
Izbira~ki odbor za izbira~ki mesta................................................................... Str. 172 
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