
 

        

 
 

   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК    
 НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на 
Општина Прилеп – 

Излегува по потреба 

13 Октомври 2017 година 
Службен гласник број 10 

Овој примерок чини 50 ден. 
Годишна претплата 2.000 ден. 

Жиро с-ка при 
Комерцијална банка – 

Филијала Прилеп 
300020000208779 

ЕДБ 4021996117695 

Адреса: „Прилепски бранители “ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил: 
prilep@prilep.gov.mk 

 

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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Дамјаноска од  

Прилеп, вработен/а во СОУ „ Орде Чопела “, Прилеп , адреса ул. Пере Темелкоски, бр.24. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1350 се избира Aница Николоска од 
Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница “Борка Талески“, Прилеп, адреса ул. Пере 
Темелкоски, бр.15 А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1350 се избираат :  
1. ада Јованоска од Прилеп вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа, 

Прилеп, адреса  ул. “Моша Пијаде“, бр. 215. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Божидар Алексоски од Прилеп вработен/а во НУЗЗ на спомениците на културата и музеј Прилеп, 

адреса ул. “ Пере Темелкоски “, бр.13. 
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своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број 1350 се именуваат :  
3.  Пеце Топалоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса  ул.“ Пере 

Темелкоски“, бр.3. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

4. Весна Гическа од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  ул.“Пере 
Темелкоски“, бр.6. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1350  се избираат :  
1. Гордана Ристеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса ул.“Пере 

Темелкоски “, бр.13. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

2. Зоран Ристески од Прилеп вработен/а во Фонд за ПИОМ, адреса  ул. “Пере Темелкоски“, бр.13. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1350 се именуваат :  
3. Илија Звездоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса ул. “ 

Александар Македонски“, бр. 525. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

4. Марија Чаушоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “Мирче Ацев“, 
бр.23. 

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.  

 
                 ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

 Звонко Димоски2.  
  Татјана Попоска 3.  
  Николче Карапеески4.  

           
        Бр. 11-20/2 

 Прилеп 27.09.2017 год. 

  
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

                                   
                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                              
                              Каролина Шукуроска 

   
М.П.   
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Ана Талевска од  Прилеп 

вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп , адреса ,  ул.,,11-ти Октомври,, бр.31. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1351 се избира Славица Петровска 

од Прилеп вработен/а во СОУ “Орде Чопела“, Прилеп , адреса , ул. ,,Браќа Талески,, бр.21 А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1351 се избираат :  

 
1. Александра Богоеска од Прилеп вработен/а во ООУ„ Манчу Матак “ , Кривогаштани, 

адреса,ул. ,,11-ти Октомври,, бр.35. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Љиљана Јанкоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса, ул.,,  

Браќа Талески,, бр.1. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1351 се именуваат :  

 
3.  Мартин Атанасоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса,  

ул. ,,11-ти Октомври,, бр.66. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Сашо Крстески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Спасе 

Темелкоски,, бр.52. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1351  се избираат :  
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5. Тони Палачаров од Прилеп вработен/а во СОУ „Ристе Ристески Ричко“, Прилеп, адреса, ул. 
,,Кеј 9-ти Септември,, бр.54. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Јосиф Талевски од Прилеп вработен/а во ООУ „Кире Гаврилоски Јане “, адреса, ул. ,,11-ти 

Октомври,, бр.31. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1350 се именуваат :  

 
7.Горан Петровски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 
,, Браќа Талески,, бр. 21. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8.Мирјана Талевска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,11-
ти Октомври,, бр.31. 

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.  
 
 
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

 

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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Маргарита Наумоска од  

Прилеп, вработен/а во ЈНУ Институт за тутун , Прилеп , адреса ,  ул.,,Никола Вапцаров“ бр.18. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1352 се избира Даниела Ацеска од 

Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“, Прилеп , адреса , ул. ,,Климент 
Охридски“, бр.9. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1352 се избираат :  

 
1. Виолета Кржеска од Прилеп, вработен/а во Министерство за финанси – Управа за јавни 

приходи, Прилеп, адреса, ул. ,,Климент Охридски“ бр.6/16. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Цветанка Кузманоска Рипилоска од Прилеп, вработен/а во ООУ„ Круме Волнароски “,с. 

Тополчани , адреса ул. ,,Климент Охридски,, бр.4/7. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1352 се именуваат :  

 
3.  Блага Андоноска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Климент Охридски,, бр.19. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Благоја Илиески од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Никола Вапцаров,, бр.11. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1352  се избираат :  
 

1. Ристо Исков од Прилеп, вработен/а во Министерство за финанси – Управа за Јавни 
Приходи, Прилеп, адреса ул. ,,Никола Вапцаров,, бр.21. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Димитар Димитров од Прилеп, вработен/а во Министерство за финанси - Управа за Јавни 

Приходи, Прилеп, адреса, ул. ,,Брегалничка ,, бр.2. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1352 се именуваат :  

 
3. Елизабета Христоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса,  ул. ,, Ѓорѓи Ѓорѓиу Деж,, бр.5. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Наташа Јорданоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,  

ул.,,Ѓорѓи Ѓорѓиу Деж,, бр.2. 
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.  
 
 

 

Бр.11-4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

              , 29.08.2017г.  Прилеп  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 
 

  

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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/а во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ , Прилеп , адреса ,  ул.,,Цане Илиоски,, 
бр.78. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1353 се избира Катерина Макалоска 

од Прилеп вработен/а во ООУ „Климент Охридски“, Прилеп , адреса , ул.,,Цане Илиоски,, бр.93 
А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1353 се избираат :  

 
1.Сузана Николоска од Прилеп, вработена во ООУ “Кире Гаврилоски Јане“, ул.“Страшо Пинџур“ 

бр.15, 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2Светлана Барлакоска од Прилеп вработен/а во СОУ Гимн.“Мирче Ацев“, Прилеп , 

адреса ул. “Страшо Пинџур“ бр.1; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1353 се именуваат :  

 

3 Филип Трајкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса  
ул. ,,Браќа Талески,, бр.3; 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4Александар Коруноски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  ул. 
,,Никола Вапцаров,, бр.11; 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1353  се избираат :  

 
1.Марјан Костоски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 
адреса ул. ,,Страшо Пинџур,, бр.6; 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2.Мита Здравеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 
адреса ул. ,,Охридска ,, бр.10 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1353 се именуваат :  

 
3.Биљана Николоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , 
адреса  ул. 
 ,, Цане Илиоски,, бр. 89; 

своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4.Евгенија Станкова од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  ул. ,, 
Страшо Пинџур,, бр.7 

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.  
 
 
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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/а во  Општина Прилеп , адреса ,  ул.,,Моша Пијаде,, бр.259. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1354 се избира Радмила Рапиноска 

Јовановска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп , адреса , ул.,,Моша Пијаде,, 
бр.257. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1354 се избираат :  

 
1. Рубинчо Мирчески од Прилеп вработен/а во СОУ Орде Чопела, Прилеп, адреса  

ул.,,Ал. Македонски,, бр.528А; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Кочо Трајкоски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса  ул.,,Ал. Македонски,, бр.450; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1354 се именуваат :  

 
3.  Миле Стеваноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса  

ул. ,,Моша Пијаде,, бр.174 А; 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Билјана Бузлеска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  ул. 

,,Моша Пијаде,, бр.277; 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1354  се избираат :  
 

1. Анета Наумческа од Прилеп вработен/а во СОУ ЕПТУ К.Ј.Питу, Прилеп, адреса ул. ,,Моша 

Пијаде,, бр.196; 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2.Валентина Андоноска од Прилеп вработен/а во ООУ Ѓорче Петров, с. Ропотово, адреса 
ул. ,,Моша Пијаде ,, бр.349 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1354 се именуваат :  

 
3.Горан Димитријески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , 
адреса  ул. ,,Моша Пијаде ,, бр.253 

 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4.Рубин Димески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  ул. ,,Моша 
Пијаде ,, бр.241 А 

 
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.  
 

 

                    Бр. 11 – 4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

29.08.2017            Прилеп, 

год. 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Викторија Спиркоски од 

Прилеп вработен/а во  ООУ „Кочо Рацин“, Прилеп , адреса ,  ул.,,Блаже Темелкоски,, бр.56. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1355 се избира Мара Илиевска од 

Прилеп вработен/а во ОУ „Пере Тошев“, с. Дупјачани, адреса , ул.,,Ножот,, бр.66. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1355 се избираат :  

 
1. Орде Николоски од Прилеп, вработен/а во ООУ„ Гоце Делчев “, Прилеп, адреса, ул.,,Драган 

Димески,, бр.25. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Васил Костов од Прилеп, вработен/а во ЈНУ Институт за тутун, Прилеп, адреса, ул.,,Славеј 

Планина,, бр.12/9. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1355 се именуваат :  

 
3.  Ирена Петреска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, 

ул.,,Блаже Темелкоски,, бр.46. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Илчо Момироски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, 

ул.,,Драган Димески,, бр.11. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1355  се избираат :  
 

1. Светлана Спасеска од Прилеп, вработен/а во Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“, 

Прилеп, адреса ул.,,Драган Димески,, бр.11. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2.Маја Христоска Мицковска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
,Прилеп, адреса ул.,,Драган Димески,, бр.1. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1355 се именуваат :  

 
3.Кире Мајстороски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,адреса, 

ул.„Славеј Планина“ бр.29. 

своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4.Марија Цветаноска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса 
ул.„Драган Димески“ бр.19. 

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.  
 

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 год.           Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Весна Тасеска од  Прилеп, 

вработен/а во  Општина Прилеп, адреса,  ул.,,Козара,, бр.2. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1356 се избира Горан 

Апостоловски од  Прилеп, вработен/а во СОУ „Ристе Ристески Ричко“, Прилеп, адреса, 
ул.,,Никола Тесла,, бр.18. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1356 се избираат :  

 
1. Татјана Милошеска од Прилеп, вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа, 

Прилеп, адреса, ул.,,Пере Тошев,, бр.22. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Мира Трајкоска од Прилеп, вработен/а во ООУ „Ѓорче Петров“, с.Ропотово, адреса, ул.,,Никола 

Тесла,, бр.41. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1356 се именуваат :  

 
3.  Коле Стеваноски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса  

ул.,,Слобода,, бр.47. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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4. Весна Јованоска од  Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  

ул.,,Козара,, бр.14. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1356  се избираат :  

 
1. Снежана Башеска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса, 

ул.,,Димитрие Чуповски,, бр.20. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Ванчо Спиркоски од Прилеп, вработен/а во ООУ „Кочо Рацин“ ,Прилеп, адреса, ул.,,Никола 

Тесла,, бр.26. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1356 се именуваат :  

 
3. Гаврил Кочоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.,,Пере Тошев,, бр.58. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Тони Костадиновски од  Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Козара ,, бр.3. 
 
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.  
 

 

Бр.11-4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

        Прилеп, 29.08.2017год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 
 

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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Гоце Бунески од  Прилеп, 

вработен/а во  СОУ ЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“, Прилеп, адреса ,  ул.,,5-та Прилепска 
бригада,, бр.40. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1357 се избира Иле Кузевски од 

Прилеп вработен/а во Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“, Прилеп, адреса, ул.,,Св. 
Јован Бигорски,, бр.7. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1357 се избираат :  

 
1. Мимоза Божиноска од Прилеп, вработен/а во Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“, 

Прилеп, адреса ул.,,5-та Прилепска бригада,, бр.107. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Ристе Грковски од Прилеп, вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп, 

адреса  ул.,,Боца Иваноска,, бр.22/3. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1357 се именуваат :  
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3.  Николина Велевска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса  
ул.,,5-та Прилепска бригада,, бр.14. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Ристо Марковски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса ул.,,5-та 

Прилепска бригада,, бр.10. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1357  се избираат :  
 

1. Анета Кузманоска од Прилеп, вработен/а во Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“, 

Прилеп, адреса  ул.,,5-та Прилепска бригада,, бр.34. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Петар Андоноски од Прилеп, вработен/а во ООУ „Блаже Конески“, Прилеп, адреса ул.,,5-та 

Прилепска бригада,, бр.62. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1357 се именуваат :  

 
3. Каролина Кочоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.,,Пере Тошев,, бр.58. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Соња Кузманоска Трајкоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, 

адреса, ул.,,5-та Прилепска бригада,, бр.34. 
 
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.  
 

 

Бр.11 – 20/ 2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 год.         Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 
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ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Каролина Кочоска од 

Прилеп, вработен/а во ЈНУ Институт за тутун, Прилеп, адреса,  ул.,,Ѓорче Петров,, бр.11. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1358 се избира Сашо Конески од 

Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп, адреса , ул.,,Пенко Здравкоски,, бр.26. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1358 се избираат :  

 
1. Жаклина Бошкоска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса ул.,,Ѓорче Петров,, бр.6А/7. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тода Сталеска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, адреса  

ул.,,Ѓорче Петров,, бр.12. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1358 се именуваат :  
 
3.  Александар Ѓеорѓиоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса  ул.,,Ѓорче Петров,, бр.8. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Сашо Димески од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул.,,Пенко 

Здравкоски,, бр.28. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1358  се избираат :  

 
1.Вера Димоска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 
адреса,  ул.  
,, Боца Иваноска,, бр.6а. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Жарко Биновски од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 
адреса,  ул.,,Ѓорче Петров,, бр.32. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1358 се именуваат :  

 
5. Оливер Ристески од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 

ул.,,Пенко Здравкоски,, бр.3. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
6. Весна Рошкоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  ул.„Боца 

Иваноска,, бр.20. 
 
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.  
 

Бр.11- 4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,29.08.2017год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 
 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Димитриеска од  

Прилеп вработен/а во  ООУ„Кочо Рацин“, Прилеп, адреса ,  ул.,,Октомвриска,, бр.109. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1359 се избира Марија Спиркоска 

вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, адреса , ул.,,Октомвриска,, бр.83. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1359 се избираат :  

 
1. Рубинчо Талески од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса 

ул.,,Октомвриска,, бр.73. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Алексеј Спиркоски од Прилеп вработен/а во Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“, 

Прилеп , адреса  ул.,,Октомвриска,, бр.43. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 

 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1359 се именуваат :  

 
3.  Светлана Николоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса  ул.,,Октомвриска,, бр.87. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Виолета Перкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  

ул.,,Октомвриска,, бр.29. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1359  се избираат :  

 
1. Игор Здравкоски од Прилеп вработен/а во Економски факултет, Прилеп, адреса 

ул.,,Октомвриска,, бр.1Б/1/9. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Снежа Парапанска од Прилеп вработен/а во НУ Завод за заштита на спомениците на 

културата и музеј Прилеп, адреса  ул.,,Октомвриска,, бр.105. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1359 се именуваат :  

 
3. Славица Николоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,адреса 

ул.,,Октомвриска,, бр.19 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Даниела Колевска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  

ул.,,Октомвриска,, бр.110. 
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.  
 

 

Бр .11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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        Пр и л е п , 

27.09.2017г о д . 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

 

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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1360  се избира Катерина Чешлароска 

Маркушоска од  Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, адреса,  
ул.,,Маргара,, бр.1А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1360 се избира Вера Чагароска од  

Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса, ул.,,Радовишка,, бр.78. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1360 се избираат :  

 
1.Јован Ушкоски од Прилеп, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“, Прилеп, адреса 
ул.,,Радовишка,, бр.47. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 

 

2.Неда Ристевска од Прилеп, вработен/а во СОУ ЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“, 
Прилеп,адреса,  ул.,,Велебит,, бр.38А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1360 се именуваат :  

 
3.Александар Петкоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,адреса, 

ул.,,Радовишка,, бр.83. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4.Трајче Илиовски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, 
адреса,ул.,,Велебит,, бр.83. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1360  се избираат :  

 
1.Трајко Кусибојоски од Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп, адреса , ул.,,Радовишка,, 
бр.130. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Мартина Кочоска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, 

Прилеп,адреса  ул.,,Радовишка,, бр.91. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1360 се именуваат :  
3. Сузана Билјароска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,адреса, 

ул.,,Велебит,, бр.45. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Васе Илиовска од  Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса 

ул.,,Велебит,, бр.83. 
 

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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Бр.11- 4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

        Прилеп, 

29.08.2017год. 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Елизабета Кочоска Прилеп 

вработен/а во ООУ „Круме Волнароски“, с. Тополчани, адреса ,  ул.,,Истра,, бр.66. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1361 се избира Лидија Нанеска 

Лажовска вработен/а во ООУ „Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари, адреса , ул.,,Пчиња,, бр.24/В. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1361 се избираат :  

 
1.Спасе Мирчевски од Прилеп вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“, Прилеп, адреса 
ул.,,Пчиња,, бр.30. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.Роза Ќосевска од Прилеп вработен/а во СОУ „Ристе Ристески-Ричко“, Прилеп, адреса  
ул.,,Истра,, бр.1. 
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своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1361 се именуваат :  

 

3. Зора Мирческа од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса 
ул.,,Пчиња,, бр.30.. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4.Павлина Макреска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  
ул.,,Пчиња,, бр.42. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1361  се избираат :  

 
1.Виолета Балеска од Прилеп вработен/а во ООУ “Гоце Делчев“, Прилеп, адреса  
ул.,,Пчиња,, бр.109. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2.Крсте Момироски од Прилеп вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“, Прилеп, адреса  
ул.,,Пчиња,, бр.24Б. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1361 се именуваат :  

 
3.Зоран Шамоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса 
ул.,,Истарска,, бр.68. 

 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4.Елена Макреска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса 
ул.,,Пчиња,, бр.47. 
 

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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Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017  година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Фота Дорошевска Прилеп 

вработен/а во ООУ Круме Волнароски, с. Тополчани, адреса ,  ул.,,Трајко Тарцан,, бр.9/3/15. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1362 се избира Наташа Ачански 

вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков, адреса , улТрајко Тарцан,, бр.7/15. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1362 се избираат :  

 
1.Маргарита Неделкоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, 
адреса ул.,,Трајко Тарцан,, бр.1/2/14. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.Александар Кузманоски од Прилеп вработен/а во НУ Ансамбл за народни игри и песни 
Танец-Скопје, адреса  ул.,,Мирче Ацев,, бр.132. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1362 се именуваат :  
 

3. Зафирчо Зафироски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 
адреса ул.,,Мирче Ацев,, бр.77А 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4.Антонио Јованоски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  
ул.,,Ѓорѓи Димитров,, бр.11. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1362  се избираат :  

 
1.Дарко Дорошевски од Прилеп вработен/а во ООУ Мирче Ацев с. Лажани, Долнени, 
адреса  ул.,,Трајко Тарцан,, бр.9/15. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2.Љиља Перканоска од Прилеп вработен/а во ООУ Кирил и Методиј с. Канатларци,Прилеп,   
адреса  ул.,,Трајко Тарцан,, бр. 4Б/1. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1362 се именуваат :  

 
3.Билјана Кузманоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , 
адреса ул.,,Трајко Тарцан,, бр.3/5. 

 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4.Жаклина Трајкоска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса 
ул.,,Трајко Тарцан,, бр.25А. 
 

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.  
 

 

Бр. 11-4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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 Прилеп, 29.08.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 
 
 
 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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 Тодороска Прилеп 

вработен/а во Министерство за финансии-УЈП, адреса ,  ул.,,Стеван Базерко,, бр.2. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1363 се избира Милан Митрески 

вработен/а во ЈНУ Институт за тутун, Прилеп,адреса , ул. ,,Кичевска,, бр.3. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1363 се избираат :  

 
1. Трајче Тосковски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса ул.,,Димитар Влахов,, бр.5А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Иљка Бабаноска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса  ул.,,Димче Карески,, бр.1. 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 

 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1363 се именуваат :  

 
3.  Диме Цицоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса 

ул.,,Мечкин Камен,, бр.44. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Петар Тоскоски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  

ул.,,Димитар Влахов,, бр.5А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1363  се избираат :  

 
1. Јова Себреноска од Прилеп вработен/а во ООУ „Јонче Смугрески“ с. Обршани, адреса  

ул.,,Истра,, бр.82. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Мирјана Талевска од Прилеп вработен/а во Министерство за финансии, Прилеп, адреса  

ул.,,Димитар Влахов,, бр.18. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1363 се именуваат :  

 
3. Виолета Ристеска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса  

ул.,,Димче Карески,, бр.4. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Илија Алексоски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  

ул.,,Димитар Влахов,, бр.1А. 
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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Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп 27.09.2017  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Гордана Иваноска Прилеп 

вработен/а во Детска градинка „Наша иднина“, адреса ,  ул.,,Илија Игески,, бр.41. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1364 се избира Виолета Лашкоска 

вработен/а во Економски факултет, Прилеп,адреса , ул. ,,Моша Пијаде,, бр.114. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1364 се избираат :  

 
1. Фанка Ветаџокоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Центар за Јавно Здравје, Прилеп, адреса 

ул.,, Илија Игески ,, бр.33. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тони Ангелкоски од Прилеп вработен/а во ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“, адреса ,  ул.,,Илија 

Игески,, бр.51. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1364 се именуваат :  

 
3.  Пецо Јовески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.,,Ристо Крле,, бр.13. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Цветанка Белакапоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,  

ул.,,Мара Јосифоска,, бр.25. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1364  се избираат :  

 
1. Злате Апостолоски од Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков, Прилеп, 

адреса  ул.,,Илија Игески,, бр.9. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Елена Иваноска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, 

Прилеп,адреса  ул.,,Илија Игески,, бр.41А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1364 се именуваат :  

 
3. Перица Најдовски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса  

ул.,,Енгелсова,, бр.5А. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Петре Кузманоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  

ул.,,Борка Талески,, бр.9. 
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.  
 

 

            Бр .11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Пр и л е п , 27.09.2017   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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г о д . 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески5.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Милан Спиркоски Прилеп 

вработен/а во Економски факултет, Прилеп, адреса ,  ул.,,Нада Циривири,, бр.1А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1365 се избира Фанка Ристеска 

вработен/а во Економски факултет, Прилеп,адреса , ул. ,,Радика,, бр.5. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1365 се избираат :  

 
1. Томе Темелкоски од Прилеп вработен/а во НУ Ценрар за култура Марко Цепенков, 
Прилеп, адреса ул.,,Селечка,, бр.5. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тони Ѓорѓиески од Прилеп вработен/а во Општина Прилеп, адреса ,  ул.,,Бошко Буха,, бр.7. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1365 се именуваат :  
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3.  Делфина Андрејевска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

адреса ул.,,Димче Бањарот,, бр.3. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Војче Стеваноски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса ул.,,Нада 

Циривири,, бр.3А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1365  се избираат :  

 
1. Даниела Котеска од Прилеп вработен/а во ООУ Гоце Делчев, адреса  ул.,,Ѓорѓи Димитров,, 

бр.49. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Сузана Мирческа од Прилеп вработен/а во Детска градинка Наша иднина,   адреса  

ул.,,Бошко Буха,, бр.11. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1365 се именуваат :  

 
3. Љупка Томиќ од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса  

ул.,,Ѓорѓи Димитров,, бр.4. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Петра Николоска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  ул.,,Ѓорѓи 

Димитров,, бр.14А. 
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.  
 

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Стевка Конеска од Прилеп 

вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, адреса ,  ул.,,Град Јајце,, бр.28. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1366 се избира Борче Јошески од 

Прилеп вработен/а во СОУ “Ристе Ристески Ричко“, адреса , ул. ,,Црна Река,, бр.2. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1366 се избираат :  

 
1. Звонко Јоноски од Прилеп вработен/а во ДСД НХ „Орде Чопела“, Прилеп, адреса, ул. ,,2-ри 

Август,, бр.60. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Горица Николовска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса ,  ул.,,Црна река ,, бр.9. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1366 се именуваат :  
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3.  Наташа Стојаноска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса 

ул.,,Копарска,, бр.4. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Мартина Стојовска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,2-

ри Август,, бр.1. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1366  се избираат :  

 
1. Богдан Ордановски од Прилеп вработен/а во ООУ „Блаже Конески“, адреса  ул.,,Ваташа,, 

бр.5. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Игор Чируноски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп,  адреса  

ул.,,Никола Петров Русински,, бр.50. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1366 се именуваат :  

 
3. Делфина Спиркоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса,  ул.,, Мечкин Камен,, бр.36 А. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Матилда Спиркоска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, 
ул.,,Блага Ружето,, бр.30. 

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.  
 

 

         Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
Прилеп,27.09.2017год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Елеонора Гешоска од 

Прилеп вработен/а во ООУ Рампо Левката, адреса ,  ул.,,Копарска,, бр.8. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1367 се избира Аљоша Иваноски од 

Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп,,адреса , ул. ,,Кирил 
Пејчиновиќ,, бр.1/1/2. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1367 се избираат :  

 
1. Горданчо Бошески од Прилеп вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,,Мечкин камен,, 

бр.82. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Ирена Иваноска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса ,  ул.,,Христо Узунов ,, бр.46. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1367 се именуваат :  
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3.  Бобан Спиркоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Мечкин камен,, бр.36А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Коста Коруновски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Петар Поп-Арсов,, бр.17. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1367  се избираат :  

 
1. Душанка Василеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп,, 

адреса  ,,Мечкин камен,, бр.39. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Стевка Иваноска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп,, 

адреса  ,,Ваљевска,, бр.1/1/2. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1367 се именуваат :  

 
3. Миле Стојаноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса  

,,Мечкин камен,, бр.71. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Кирил Талески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  ул.,,Борка 

Талески,, бр.2А. 
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.  
 

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1367/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1367/1. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1367/1  се избира Елизабета Марковска од 

Прилеп вработен/а во ООУ „Добре Јованоски“, адреса, ул. ,,Петар Поп-Арсов,, бр.11. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1367/1 се избира Ѓорѓи Манчески од 

Прилеп вработен/а во Економски факултет, Прилеп,, адреса, ул. ,,Петар Поп-Арсов,, бр.16. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1367/1 се избираат :  

 
1. Татјана Трајкоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса,  
ул. ,,Христо Узунов,, бр.13. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Горан Тодороски од Прилеп вработен/а во Министерство за образование и наука, Прилеп, 

адреса ,  ул.,,Кирил Пејчиновиќ ,, бр.3/2/7. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1367/1 се именуваат :  
 
3.  Славчо Стојаноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Мечкин камен,, бр.82А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Оливера Цветановска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Ваљевска,, бр.2. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1367/1  се избираат :  

 
1. Валентина Темелкоска од Прилеп вработен/а во СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп,, адреса,  

ул.  ,,Копарска,, бр.2. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Славица Спиркоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Центар за јавно здравје, Прилеп,, адреса,  

ул.  ,,Мечкин камен,, бр.36А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1367/1 се именуваат :  

 
3. Александар Стеваноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , 

адреса  ул.,,Мечкин камен,, бр.22. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Сашо Бацепејкоски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  

ул.,,Задарска,, бр.11. 
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.  
 

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Јане Петкоски од Прилеп 

вработен/а во ООМУ “Ордан Михајлоски Оцка“ Прилеп, адреса, ул. “Пенка Котеска“ бр. 95. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1368 се избира Дарко Рибароски од 

Прилеп вработен/а во Општина Прилеп,, адреса, ул. ,,Борка Талески,, бр.17. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1368 се избираат :  

 
1. Билјана Темовска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса, ул. 

,,Владо Стојаноски,, бр.37. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Јане Јанкулоски од Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков, Прилеп, 

адреса ,  ул. ,,Владо Стојаноски,, бр.67. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1368 се именуваат :  
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3.  Димко Ацески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, ул. 
,,Владо Стојаноски,, бр.22. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Славе Димитријоски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

“Владо Стојаноски“ бр.39. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1368 се избираат :  

 
1. Драган Темовски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса, ул. ,,Владо Стојаноски,, бр.37. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Снежана Китаноска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса, ул. 

,,Борка Талески,, бр.146. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1368 се именуваат :  

 
3. Мартин Иваноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса 

ул.,,Владо Стојаноски,, бр.34. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Снежана Вељаноска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Борка Талески,, бр.141. 
 
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.  
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Снежана Спиркоска од 

Прилеп вработен/а во ООУ Манчу Матак, с. Кривогаштани, адреса, ул. ,,Пенка Котеска,, бр.23Б. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1368 се избира Билјана Данчевска 

од Прилеп вработен/а во ДСД Орде Чопела,, адреса, ул. ,,Борка Медарот,, бр.1А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1369 се избираат :  

 
1. Сузана Марковска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп,, 

адреса, ул. ,,Борка Талески,, бр.186 Б. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Спасе Здравески од Прилеп вработен/а во СОУ Ѓорче Петров, Прилеп, адреса ,  ул. ,,Пенка 

Котеска,, бр.66. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1369 се именуваат :  
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3.  Пеце Кондоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, ул. 
,,Пенка Котеска,, бр.7. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Љубе Стеваноски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Борка Талески,, бр.142. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1369 се избираат :  

 
1. Сузана Дарковска од Прилеп вработен/а во ООУ Добре Јованоски, Прилеп, адреса, ул. 

,,Пенка Котеска,, бр.44. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Горанчо Здравески од Прилеп вработен/а во Агенција за храна и ветеринарство на РМ, 

Прилеп, адреса, ул. ,,Пенка Котеска ,, бр.66Б. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1369 се именуваат :  

 
3. Марјан Димески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса 

ул.,,Борка Талески,, бр.229. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Роберт Тодиноски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Борка Талески,, бр.142. 
 
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.  
 

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 

 

 
 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 
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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1370 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1370. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1370 се избира Димитар Ѓорѓиевски од 

Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков,Прилеп, адреса, ул. ,,Прохор 
Пчински,, бр.5А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1370 се избира Рената Андоноска 
од Прилеп вработен/а во ООУ „Климент Охридски“, адреса, ул. ,,Прохор Пчински,, бр.17. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1370 се избираат :  

 
1. Сузана Ѓорѓиевска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп,, адреса, ул. 

,,Прохор Пчински,, бр.5А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Мимоза Христоска од Прилеп вработен/а во НУ Завод за заштита на спомениците на 

културата и музеј, Прилеп , адреса ,  ул. ,,Цена Џинорозот,, бр.26. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1370 се именуваат :  
 
3.  Дејан Трајкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, ул. 

,,Цена Џинорозот,, бр.20. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Илија Неданоски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Благоја Крстески,, бр.4. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1370 се избираат :  

 
1) Валентина Ристеска-Николоска од Прилеп вработен/а во ООУ“Ѓорче Петров“ 

с.Ропотово, адреса, ул. ,,Цане Џинорозот,, бр.22А. 
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Бранислав Атанасоски од Прилеп вработен/а во Институт за старословенска култура, 

Прилеп, адреса, ул. ,,Прохор Пчински,, бр.5. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1370 се именуваат :  

 
3) Милена Плетварец од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса 

ул.,,Димо Наредникот,, бр.А2. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Дарио Ристески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Цена 

Џинорозот,, бр.22А. 
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.  
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Христина Илиоска-

Јорданоска од Прилеп вработен/а во ООУ Пецо Даскалот, с.Долнени, адреса, ул. ,,Мариовска,, 
бр.1. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1371 се избира Игор Јанчески од 

Прилеп вработен/а во Центар за традиционална медицина , Штип,, адреса, ул. ,,Коста 
Абрашевиќ,, бр.29. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1371 се избираат :  

 
1. Елизабета Настеска од Прилеп вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 

работа , Прилеп, адреса, ул. ,,Илија Дреноски,, бр.10. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.Марија Котеска од Прилеп вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа , 
Прилеп, адреса ,  ул. ,,Мариовска,, бр.9. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1371 се именуваат :  
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3.  Панде Стојчески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Даме Алексоски,, бр.4. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Роза Младеноска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Даме 

Алексоски,, бр.7. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1371 се избираат :  

 
1. Ленче Андоноска од Прилеп вработен/а во Дома за стари лица, Прилеп, адреса, ул. 

,,Мариовска,, бр.31. 
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Васил Киров од Прилеп вработен/а во Градска библиотека , Прилеп, адреса, ул. ,,Коста 

Абрашевиќ,, бр.21. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1371 се именуваат :  

 
3. Наташа Дериволска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , 

адреса ул.,,Илија Дреноски,, бр.3. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Кире Димески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Љупчо 

Марулец,, бр.1. 
 
 
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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Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Снежана Ристеска од Прилеп 

вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,,Бошко Корчагин,, бр.20. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1372 се избира Наташа Кулевска од 

Прилеп вработен/а во ООУ „Кочо Рацин“, Прилеп,, адреса, ул. ,,Благоја Николоски,, бр.10. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1372 се избираат :  

 
1. Елизабета Секулоска од Прилеп, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“, Прилеп, адреса, ул. 

,,Благоја Николоски,, бр.6. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 
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2. Цена Ангелеска од Прилеп, вработен/а во ООУ „ Круме Волнароски “ село Тополчани, 
Прилеп, адреса, ул. ,,Кочо Рацин,, бр.7 Б. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1372 се именуваат :  

 
3.  Ицко Маркоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,,Благоја Николоски,, бр.6. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Дарко Стојаноски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Блага Ружето,, бр.13. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1372 се избираат :  
 

1) Благоја Карески од Прилеп, вработен/а во ООМУ „ Ордан Михајлоски Оцка “, Прилеп, 
адреса, ул. ,,Бошко Корчагин,, бр.18. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Душан Николоски од Прилеп, вработен/а во АКН, Прилеп, адреса, ул. ,,Бошко 

Корчагин,, бр.3. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1372 се именуваат :  

 
3) Снежана Иваноска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 

ул.,,Димо Наредникот ,, бр.Б2/19. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4)Рубин Алексоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 
,,Вера Циривири ,, бр.55. 

 
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. 
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 

              Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 год.    Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Виолета Димеска од Прилеп 

вработен/а во ООУ Страшо Пинџур,с. Мало Коњари, адреса, ул. ,,Блага Ружето ,, бр.5А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1373 се избира Душко Петрески од 

Прилеп вработен/а во ООУ Добре Јованоски, Прилеп,, адреса, ул. ,,Блага Ружето ,, бр.66. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1373 се избираат :  

 
1. Веселин Петкоски од Прилеп вработен/а во ООУ Кочо Рацин, Прилеп, адреса, ул. ,,Круме 

Спиркоски,, бр.17. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тони Ангелески од Прилеп вработен/а во М-во за финансии, Прилеп, адреса, ул. ,,Блага 

Ружето ,, бр.72. 
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своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1373 се именуваат :  

 
3.  Мирјана Темелкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,,Вера Циривири,, бр.61. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Соња Алексоска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Вера 

Циривири,, бр.55. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1373 се избираат :  

 
1. Зора Ангелеска од Прилеп вработен/а во ОО Кочо Рацин, Прилеп, адреса, ул. ,,Блага 

Ружето,, бр.21. 
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Златко Петровски од Прилеп вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,,Блага Ружето,, 

бр.66. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1373 се именуваат :  

 
3. Ицко Томески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса, ул. 

,,Блага Ружето,, бр.2. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Гојран Димески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Круме 

Спиркоски,, бр.30. 
 

 
 
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.  
 

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Сања Јошески од Прилеп 

вработен/а во СОУ„ Орде Чопела“, Прилеп, адреса, ул. ,,Методија Патчев,, бр.109. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1374 се избира Матеја Велјановска 

од Прилеп вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“, Прилеп,, адреса, ул. ,,Методија Патчев,, бр.9. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1374 се избираат :  
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1. Златомир Аризанкоски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, 

Прилеп, адреса, ул. ,,Антон Панов,, бр.8. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тереза Златеска-Трајковска од Прилеп вработен/а во СОУ „Орде Чопела“, Прилеп, адреса, 

ул.,,3-ти Ноември,, бр.31. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1374 се именуваат :  

 
3.  Зоранчо Чакрески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Тетовска,, бр.3. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Злата Пурковиќ од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Кирило 

Иван Петровиќ,, бр.19. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1374 се избираат :  
 

1) Жарко Јанковски од Прилеп вработен/а во СОУ „Ристе Ристески Ричко“, Прилеп, 
адреса, ул. ,,Слобода,, бр.24. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Весна Богојевска од Прилеп вработен/а во ООУ „Блаже Конески“, Прилеп, адреса, ул. 

,,Архимедова,, бр.15. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1374 се именуваат :  

 
3) Горанчо Кулески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,адреса 

ул.,,Архимедова ,, бр.24. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Тони Митрески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Слобода,, бр.27. 
 

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. 
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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 – 4 /2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,29.08.2017год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017  година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1374/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1374/1. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1374/1 се избира Јулијана Тренкоска  од 

Прилеп, вработен/а во ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп, адреса ,ул. „Методија Патчев “ бр.83 . 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1374/1 се избира Цветанка 

Стојаноска од Прилеп, вработена во СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, адреса, ул. “ Кирило Иван 
Петровиќ “ бр.77. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1374/1 се избираат :  

 
1. Наташа Цветкоска Здравеска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ„Центар за јавно здравје“ Прилеп, 

адреса, ул. „ Кирило Иван Петровиќ  “ бр.3. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Кети Чакреска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп, 

адреса, ул.„ Тетовска “ бр.3. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1374/1 се именуваат :  

 
3. Слободан Видевски од Прилеп, предложен  од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса 

,ул. „ Круме Беќар “ бр.8. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Елисавета Тренкоска Шиклеска од Прилеп, предложена од политичката партија СДСМ, 

адреса, ул.„ Климент Охридски “ бр.6 . 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1374/1  се избираат :  

 
1) Александар Џинго од Прилеп, вработен/а во СОУ „Орде Чопела“, Прилеп, адреса ,ул.„ Ѓорѓи 

Димитров “, бр.90. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2)  Коле Штрлески од Прилеп, вработен/а во СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп  , Прилеп, адреса  

ул. „ Архимедова “ бр.36. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1374/1 се именуваат :  

 
3) Дејан Насески од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,адреса ,ул. „ 

Џовани Пасси“ бр.10. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Сенад Пурковиќ од Прилеп,  предложен од политичката партија СДСМ,адреса, ул. „ Кирило 

Иван Петровиќ “ бр.19.  
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.  
 

 
 

Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

           Прилеп,29.08.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Милана Богојеска од Прилеп 

вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, адреса, ул. ,,Кузман Јосифоски,, 
бр.342А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1375 се избира Јасмина 

Дамјановска од Прилеп вработен/а во ООУ „Вера Циривири Трена“, с. Дебреште, адреса, ул. 
,,Самоилова ,, бр.23. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1375 се избираат :  
 

1. Марија Иваноска од Прилеп 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
Борка Талески, Прилеп, адреса, ул. 
,,Самоилова,, бр.67. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Дарко Ангелески од Прилеп вработен/а во СОУ „Ристе Ристески-Ричко“, Прилеп, адреса, 

ул. ,,Кузман Јосифоски,, бр. 200. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1375 се именуваат :  

 
3.  Весна Обрадовиќ од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Кузман Јосифоски,, бр. 172. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Дејан Иваноски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Кузман 

Јосифоски,, бр. 179. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1375 се избираат :  
 

1) Павлина Андоноска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина, 
Скопје, адреса, ул. ,,Кузман Јосифоски,, бр. 338. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Филип Иваноски од Прилеп вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 

работа, Прилеп, адреса, ул. “Пере Тошев“ бр. 31/17. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1375 се именуваат :  

 
3) Елена Гули Иваноска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,,Пере Тошев,, бр.31-17. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Николче Србиноски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Кузман Јосифоски,, бр. 196. 
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.  
 

 

           Бр .11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 Пр и л е п , 

г о д . 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 
 
 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1375/1. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1375/1 се избира Рената Тодороска 

Колароска од Прилеп вработен/а во ООУ Рампо Левката, адреса, ул. ,,Пере Тошев,, бр.16/2/2. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1375/1 се избира Димчо Наумчески 

од Прилеп вработен/а во ООУ Блаже Конески, Прилеп, адреса, ул. ,,Самоилова ,, бр.89/24. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1375/1 се избираат :  

 
1. Тони Силјаноски од Прилеп вработен/а во ООУ Блаже Конески, Прилеп, адреса, ул. ,,Кузман 

Јосифоски,, бр. 272. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Татјана Петкоска од Прилеп вработен/а во Детска градинка Наша Иднина, Прилеп, адреса, 

ул. ,,Пере Тошев,, бр. 23/1. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1375/1 се именуваат :  

 
3.  Каролина Тренеска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,,Самоилова,, бр. 13/2-20. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Владимир Јованоски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Пере Тошев,, бр. 167. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1375/1 се избираат :  

 
1. Славица Стојаноска од Прилеп вработен/а во ООУ Кирил и Методиј , с. Канатларци, адреса, 

ул. ,,Самоилова,, бр. 87/2. 
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Антоанела Стојаноска од Прилеп вработен/а во МОН - Државен просветен инспекторат, 

Прилеп, адреса, ул. ,,Кузман Јосифоски,, бр. 160. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1375/1 се именуваат :  

 
3. Софија Бошеска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса, 

ул. ,,Ал. Македонски,, бр. 222. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Борис Гоцевски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Самоилова,, бр. 87/11. 
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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.  
 

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

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 Влатко Николоски од 

Прилеп вработен/а во ООУ „Климент Охридски“, адреса, ул. ,,Пере Тошев,, бр.16-4/19. 
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своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1376 се избира Гордана Тошеска од 

Прилеп вработен/а во СОУ ЕПТУ„ Кузман Јосифоски Питу “, Прилеп, адреса, ул. ,,Самоилова ,, 
бр.9-2/21. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1376 се избираат :  

 
1. Оливера Стојаноска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,, Пере Тошев ,, бр.6-3/1. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Татјана Златеска од Прилеп, вработен/а во СОУ ЕПТУ„ Кузман Јосифоски Питу “, Прилеп, 

адреса, ул. ,,Самоилова,, бр. 11-4/12. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1376 се именуваат :  

 
3.  Жаклина Наумоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Точила,,Д 3 – 1/13. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Игор Мојсоски од  Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Пере 

Тошев,, бр. 16/2-14. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1376 се избираат :  
 

1) Бала Иваноска од Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,,Самоилова,, 
бр.11-5/14. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Љубчо Еферемоски од Прилеп, вработен/а во Министерство за финансии - Управа за 

јавни приходи Прилеп, адреса, ул. ,,Самоилова,, бр.11- 4/11. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1376 се именуваат :  

 
3) Александар Савески од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Крагуевачка ,, бр. 3. 
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своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Слободан Илијоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Самоилова,, бр. 11-1/18. 
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.  
 

 

         Бр .11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 Пр и л е п , 

г о д . 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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. 
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За претседател на избирачкиот одбор број 1377 се избира Оливера Шајкароска од 
Прилеп вработен/а во СОУ Кузман Јосифоски Питу Прилеп, адреса, ул. ,,Пере Тошев,, бр.14-
4/18. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1377 се избира Александар 

Стојчески од Прилеп вработен/а во МФ Царинска Управа, Прилеп, адреса, ул. ,, Пере Тошев,, 
бр.14-5/16. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1377 се избираат :  

 
1. Вера Илијоска од Прилеп вработен/а 

во ООУ Кире Гаврилоски Јане, 
Прилеп, адреса, ул. ,, Самоилова,, 
бр.7-2/20. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Блага Павлеска од Прилеп вработен/а во ЈЗ Здравствен Дом, Прилеп, адреса, ул. 

,,Самоилова,, бр. 7-1/20. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1377 се именуваат :  

 
3.  Мери Деспотоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Самоилова,, бр. 1-1/14. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Стевчо Мирчески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Пере 

Тошев,, бр.10/2-23. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1377 се избираат :  

 
1) Ристо Димески од Прилеп вработен/а во НУ Марко Цепенков, Прилеп, адреса, ул. 

,,Пере Тошев,, бр.14-3/20. 
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Ленка Цветкоска од Прилеп вработен/а во ОУ Кире Гаврилоски Јане, адреса, ул. 

,,Самоилова,, бр.7-1/16. 
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своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1377 се именуваат :  

 
3) Николина Петреска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , 

адреса, ул. ,, Крагуевачка ,, бр. 18. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Хилда Димевска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Самоилова,, бр.7-1/9. 
 

 
 
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.  
 

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Александра Колевска од 

Прилеп вработен/а во ООУ Страшо Пинџур село Мало Коњари, Прилеп, адреса, ул. ,, Борка 
Јорданоски,, бр.46. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1378 се избира Наташа 

Дунимаглоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп адреса, ул. 
,, Егејска,, бр.162. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1378 се избираат :  

 
1. Мариче Гудеска од Прилеп вработен/а во СОУ Мирче Ацев, Прилеп, адреса, ул. ,, Егејска,, 

бр.30. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тане Ѓоргоски од Прилеп вработен/а во Општина Кривогаштани, адреса, ул. ,,Марко 

Деспотоски,, бр.21. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1378 се именуваат :  

 
3.  Јован Китаноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Егејска ,, бр.146. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Кирил Василески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Глигор Прличев,, бр.34. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1378 се избираат :  
 

1) Гордана Блажеска од Прилеп вработен/а во Агенција за вработување на РМ, Прилеп, 
адреса, ул. ,, Теодосије Синаитски,, бр.30. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Киро Јованоски од Прилеп вработен/а во НУ Музеј Прилеп, адреса, ул. ,, Марко 

Деспотоски,, бр.17. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1378 се именуваат :  

 
3) Годана Чапрагоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса, 

ул. ,, Егејска ,, бр.144. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Николче Божиновски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Егејска ,, бр.108/7. 
 

 
 
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.  
 

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
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 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Анета Николоска од Прилеп 

вработен/а во ООУ „ Блаже Конески “, Прилеп, адреса, ул. ,, Ладо Лапецот,, бр.17Б. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1379 се избира Дејан Анѓелески од 

Прилеп вработен/а во ООУ „ Блаже Конески “  Прилеп адреса, ул. ,, Ладо Лапецот ,, бр.234. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1379 се избираат :  

 
1. Валенина Јованоска од Прилеп, вработен/а во АКН – ОКН Прилеп, адреса, ул. ,, Ладо 

Лапецот ,, бр.92. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Илија Костадиноски од Прилеп, вработен/а во ООУ „ Блаже Конески “ Прилеп, адреса, ул. 

,,Ладо Лапецот,, бр.9. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1379 се именуваат :  

 
3.  Диме Колевски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.,, Ладо Лапецот,, бр.206. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67 

 

4. Соња Петреска од  Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Ладо 
Лапецот,, бр.112. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1379 се избираат :  
 

1) Фросина Јанкоска од Прилеп, вработен/а во ОУ “ Ѓорѓи Сугаре “, Битола, адреса, 
ул.,,Ладо Лапецот,, бр.118. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Маријан Јованоски од Прилеп, вработен/а во Министерство за Финансии - Управа за 

јавни приходи Прилеп, адреса, ул. ,, Ладо Лапецот,, бр.92. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1379 се именуваат :  

 
3) Киро Ѓоргоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Ладо Лапецот ,, бр.198. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Христијан Поповски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул.,, 

Ладо Лапецот ,, бр.254. 
 

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.  
 

 

                    Бр. 11 – 20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017            Прилеп, 

год. 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
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 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Цветанка Јочкоска од 

Прилеп вработен/а во ООУ „ Климент Охридски “, Прилеп, адреса, ул. ,, Војводинска ,, бр.97/8. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1380 се избира Роза Бурнеска од 

Прилеп вработен/а во ООУ„ Манчо Матак “ Кривогаштани, адреса, ул.,, Браќа Миладиновци ,, 
бр.219/14. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1380 се избираат :  
 

1. Ангела Бошкоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 
адреса, ул. ,, Браќа Миладиновци,, бр.111. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Верка Костоска од Прилеп вработен/а во Фонд за Здраствено Осигурување на РМ, Прилеп, 

адреса, ул. ,, Војводинска ,, бр.25 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1380 се именуваат :  

 
3.  Душко Богески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Струшка ,, бр.35. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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4. Александра Димовска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Војводинска,, бр.87- 6. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1380 се избираат :  

 
1) Гоце Крстески од Прилеп вработен/а во МЗШФ на РМ, Прилеп, адреса, ул.,, 

Војводинска ,, бр.83/21. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2)  Николчо Василески од Прилеп вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,, 

Војводинска ,, бр.93/15. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1380 се именуваат :  

 
3) Александар Николоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Војводинска ,, бр.97/15. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Јосиф Неданоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Благоја Крстески ,, бр.4. 
 

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.  
 

 

          Бр .11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 Пр и л е п , 

г о д . 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1380/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1380/1. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1380/1 се избира Дејан Стојчески од Прилеп 

вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,, Браќа Миладиновци ,, бр.251/12. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1380/1 се избира Борис Митрески 

од Прилеп вработен/а во ООУ Кире Гаврилоски Јане, Прилеп адреса, ул. ,, Војводинска ,, 
бр.81/33. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1380/1 се избираат :  

 
1. Лидија Стеваноска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, бул. ,,Маршал Тито ,, бр.146. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Вера Ристеска од Прилеп вработен/а во Агенција за вработување на РМ, Прилеп, адреса, 

бул. ,, Маршал Тито ,, бр.172. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1380/1 се именуваат :  

 
3.  Саше Тренкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,,Војводинска,, бр.47. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Стевче Црнески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Струшка ,, бр.43. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1380/1 се избираат :  

 
1) Дијана Цапеска Богатиноска од Прилеп вработен/а во Универзитет Св. Апостол Павле 

Охрид, адреса, ул. ,, Војводинска ,, бр.53. 
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Данчо Трајкоски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,, Браќа Миладиновци ,, бр.63/17. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1380/1 се именуваат :  

 
3) Дејан Пупунчески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса, 

ул. ,, Војводинска ,, бр.23. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Пеце Котески од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Војводинска ,, бр.20. 
 

 
 
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.  
 

 

Бр. 11-4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 
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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1381 се избира Марија Србиноска од Прилеп 

вработен/а во ЈНУ Институт за тутун Прилеп , адреса, ул. ,, Браќа Бешироски ,, бр.29. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1381 се избира Анета Ристеска 

Јанкулоска од Прилеп вработен/а во Економски Факултет, Прилеп адреса, ул. ,, Браќа 
Бешироски ,, бр.14. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1381 се избираат :  

 
1. Емона Јованоска од Прилеп вработен/а во СОУ Мирче Ацев Прилеп, адреса, ул. ,, Браќа 

Бешироски ,, бр.6 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Емилија Јованоска од Прилеп вработен/а во Детска градинка Наша Иднина, Прилеп, 

адреса, ул. ,, Андон Слабејко,, бр.120. 
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своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1381 се именуваат :  

 
3.  Владимир Ангелески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Браќа Нунески ,, бр.4. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Илија Ѓорѓоски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Браќа 

Бешироски ,, бр.10. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1381 се избираат :  

 
1) Ицко Ефтимоски од Прилеп вработен/а во ООУ Блаже Конески Прилеп, адреса, ул. ,, 

Андон Слабејко ,, бр.156. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Томе Ристески од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп, адреса, 

ул. ,, Браќа Нунески ,, бр.2А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1381 се именуваат :  

 
3) Сашо Јошески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. ,, 

Андон Слабејко ,, бр.136. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Мариче Кусибојоска од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Андон Слабејко ,, бр.150 А. 
 

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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Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Миле Николоски од Прилеп 

вработен/а во ЈЗУ Општа Болинца Борка Талески Прилеп, адреса, ул. ,, Александар Спиркоски ,, 
бр.17. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1382 се избира Александар 

Попоски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп адреса, ул. ,, Борка 
Стеваноски,, бр.25. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1382 се избираат :  

 
1. Светлана Дукоска од Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков 

Прилеп, адреса, ул. ,, Борка Стеваноски ,, бр. 34. 
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своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. MajaТасеска од Прилеп вработен/а во ФЗО, Прилеп, адреса, ул. ,, Димче Јованоски - 

Дабовски,, бр. 41. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1382 се именуваат :  

 
3.  Блаже Пацаноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Борка Стеваноски ,, бр.30. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Соња Трајкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Борка 

Стеваноски ,, бр.41. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1382 се избираат :  

 
1) Даниела Јорданоска од Прилеп вработен/а во СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, адреса, ул. 

,, Борка Стеваноски ,, бр. 26. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Винета Сребренкоска од Прилеп вработен/а во Државен Универзитет Гоце Делчев 

Штип, адреса, ул. ,, Киро Нацевски – Фетак,, бр.22. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1382 се именуваат :  

 
3) Лидија Јованоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Александар Спиркоски ,, бр.23. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Гина Врцкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Јоле 

Адноски,, бр.6. 
 

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.  

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп 27.09.2017 

 год.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Maрина Вузеска од Прилеп 

вработен/а во ООУ „ Ѓорче Петров “ село Ропотово Прилеп, адреса, ул. ,, Будимаш,, бр.3/35. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1383 се избира Виолета Лимбевска 

од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп адреса, ул. ,, Будимаш,, бр.10. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1383 се избираат :  
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1. Весна Митреска од Прилеп вработена во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески, Прилеп, 
адреса, ул. ,, Будимаш“ бр.16 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Димитрија Димески од Прилеп вработен во НУ Завод за заштита на спомениците на 

културата и музеј, Прилеп, адреса, ул. ,, Будимаш ,, бр.11. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1383 се именуваат :  

 
3.  Валентин Трајкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, бул. ,,Маршал Тито ,, бр.95/2. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Ермира Касимоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Будимаш ,, бр.18/35. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1383 се избираат :  

 
1) Бранислав Атанасоски од Прилеп вработен/а во ПИОМ на РМ, Прилеп, адреса, ул. ,, 

Будимаш,, бр. 20 В 1/6. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Марта Богеска-Неделкоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Прилеп, 

адреса, ул.“Будимаш“ бр.20В-1/7. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1383 се именуваат :  

 
3) Валентина Гудеска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Бидимаш ,, бр.5. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Ице Станковски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Будимаш,, бр.22/11. 
 

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. 
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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. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

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 Жаклина Мојсоска од 

Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, адреса, ул. ,, Кресенско 
Востание,, бр.8. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1384 се избира Анета Беличоска од 

Прилеп вработен/а во ООУ Рампо Левката, Прилеп адреса, ул. ,, Копаоник,, бр.31. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1384 се избираат :  
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1. Нада Бурнеска од Прилеп вработен/а во ООУ Добре Јованоски, Прилеп, адреса, ул. ,,Љубе 

Грујоски“ бр.58/В. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Даниел Темелкоски од Прилеп вработен/а во  Министерство за труд и социјална политика 

Прилеп, адреса, ул. ,, Љубе Грујоски ,, бр.58. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1384 се именуваат :  

 
3.  Горан Јанчески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Савска ,, бр.94. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Ивица Мирчески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Савска ,, бр.104. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1384 се избираат :  

 
1) Снежана Јанеска од Прилеп вработен/а во ООУ Кочо Рацин, Прилеп, адреса, ул. ,, 

Зеленгора,, бр. 25 А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Сашо Спиркоски од Прилеп вработен/а во СОУ Ристе Ристески Ричко, Прилеп адреса, 

ул. ,, Трајко Николоски ,, бр.18. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1384 се именуваат :  

 
3) Видан Николоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Савска ,, бр.104. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Влатко Димоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Поп 

Аврамија,, бр.185. 
 

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.  

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Емил Зојчeски од Прилеп 

вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, адреса, ул. ,, Кеј 9-ти Септември,, 
бр.8. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 
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За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1385 се избира Наташа Блашкоска 
од Прилеп вработен/а во ООУ Рампо Левката, Прилеп адреса, ул. ,, Ристе Ристески – Ричко ,, 
бр.32 Б. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1385 се избираат :  

 
1. Благица Каракашоска од Прилеп вработен/а во ООУ Рампо Левката, Прилеп, адреса, ул. ,, 

Кеј 9-ти Септември“ бр.1/2. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Билјана Бошкоска од Прилеп вработен/а во  ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,, Орде Чопела ,, бр.3. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1385 се именуваат :  

 
3.  Дејан Ѓорѓиески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Пецо Спиркоски ,, бр.22. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Гоце Петрески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Кеј 9-ти 

Септември ,, бр.31. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1385 се избираат :  

 
1. Јадранка Дамческа од Прилеп вработен/а во ПИОМ на РМ, Прилеп, адреса, ул. ,,Орде 

Чопела,, бр.4. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Златко Каракашоски од Прилеп вработен/а во МТВ Државен инспекторат за гадежништво 

и урбанизам, Прилеп адреса, ул. ,, Кеј 9-ти Септември“ бр.1/2. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1385 се именуваат :  

 
3. Коста Мирчески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Пецо Сприкоски ,, бр.56. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 
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4. Гоце Везироски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Ристе 
Ристески – Ричко ,, бр.8. 
 

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.  

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1385/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1385/1. 
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За претседател на избирачкиот одбор број 1385/1 се избира Милчо Присаѓанец од 
Прилеп вработен/а во ФИНКИ Скопје, адреса, ул. “Нх. Орде Чопела,, бр.7 А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1385/1 се избира Вијолета 

Петровска од Прилеп вработен/а во МОН – Државен просветен инспекторат адреса, ул. “ Кеј 9-
ти Септември“ бр.12. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1385/1 се избираат :  

 
1. Роза Палеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, Прилеп, 

адреса, ул. ,, Кеј 9-ти Септември“ бр.4. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Наташа Митковска од Прилеп вработен/а во  ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул.“, Методија Шаторов Шарло ,, бр.56. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1385/1 се именуваат :  

 
3.  Илчо Трајкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Кире Ќососки,, бр.8. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Зоранчо Смилески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Кеј 

9-ти Септември ,, бр.19 А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1385/1 се избираат :  

 
1. Лилјана Митрикеска од Прилеп вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп, 

адреса,      
ул.“ Орде Чопела,, бр.165. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Владимир Џиџалески од Прилеп вработен/а во МФ Царинска Управа, Прилеп адреса, ул. 

,, Свети Наум Охридски “ бр.44. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1385/1 се именуваат :  
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3. Илија Најдоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 
,, Борка Талески ,, бр.72. 

 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Александар Мирчески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Ристе Ристески – Ричко ,, бр.11 А. 
 

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.  

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
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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 Драган Преспаноски од 

Прилеп вработен/а во СОУ Наум Наумоски Борче, Крушево, адреса, ул.“ Орде Чопела“ бр.19. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1386 се избира Билјана 

Апостолоска од Прилеп вработен/а во СОУ “Орде Чопела“ Прилеп, адреса, ул. ,, Битолска ,, бр. 
23. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1386 се избираат :  

 
1. Каролина Младеновиќ од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески 

Прилеп, адреса, ул. ,, Битолска “ бр.70. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Сашо Смоквоски од Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп, 

адреса, ул.“ Битолска ,, бр.5. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1386 се именуваат :  

 
3.  Димче Чатлески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Битолска ,, бр.49. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Лидија Ристеска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Скопска,, бр.19. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1386 се избираат :  

 
1)Александар Дамески од Прилеп вработен/а во Општина Кривогаштани, адреса, ул. 
“Битолска,, бр.8. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Билјана Тромпеска од Прилеп вработен/а во ООУ „ Добре Јованоски “, Прилеп адреса, 

ул. “ Битолска “ бр.16. 
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своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1386 се именуваат :  

 
3) Дајана Јашароска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Скопска ,, бр.19. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Мартина Младеновиќ од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Битолска ,, бр.70. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2 
Прилеп, 27.09.2017 год. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87 

 

одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1387/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1387/1. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1387/1 се избира Наталија Ристеска од 

Прилеп вработен/а во ООУ Рампо Левката, Прилеп, адреса, ул. ,, Александар Македонски ,, 
бр.241. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1387/1 се избира Гордана Никловска 

Димеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ  Здравсвен дом Прилеп, адреса, ул. ,,Моша Пијаде ,, бр.1. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1387/1 се избираат :  

 
1. Кристина Тасеска од Прилеп вработен/а во ООУ “Добре Јованоски Прилеп“, адреса, ул.“ 

Моша Пијаде “ бр.4/9. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Моника Трајкоска од Прилеп вработен/а во ООУ “Добре Јованоски Прилеп“, адреса, 

 ул. ,, Александар Македонски ,, бр.419. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1387/1 се именуваат :  

 
3.  Оливера Ацески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Александар Македонски ,, бр.197. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Јасмина Стојаноска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Цане Кузманоски ,, бр.134. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1387/1 се избираат :  

 
1. Методија Тасески од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод, 

адреса, ул. ,, Моша Пијаде ,, бр.11. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 
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2. Боро Рикалоски од Прилеп вработен/а во СОУ “ Орде Чопела“, Прилеп адреса, ул. ,, 

Моша Пијаде “ бр.3. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1387/1 се именуваат :  

 
3. Мартин Трајкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Александар Македонски  ,, бр.246. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Моника Илиоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,ул. „ Моша 

Пијаде “ бр.2/20. 
 

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.  

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Митра Велкоска од Прилеп, 

вработен/а во СОУ „Орде Чопела“, Прилеп, адреса, ул.“ Моша Пијаде ,, бр.2. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1387 се избира Гордана Мицеска од 

Прилеп, вработен/а во ЈНУ Институт за тутун, Прилеп, адреса, ул. ,,Моша Пијаде ,, бр.1/83. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1387 се избираат :  

 
1. Елизабета Атанасоска од Прилеп, вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп, 

адреса, ул. ,, Александар Македонски “ бр.2/51. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Станко Колески од Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,, Моша Пијаде,, 

бр.1/48. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1387 се именуваат :  

 
3.  Даниела Пижоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.“Моша Пијаде ,, бр.1/14 Д. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Полизена Петреска од Прилеп ,предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Александар Македонски ,, бр.195. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1387 се избираат :  
 

1) Маја Димеска од Прилеп, вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп, адреса, 
ул. ,, Александар Македонски,, бр.361. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Јован Маркоски од Прилеп, вработен/а во СОУ „ Ристе Ристески – Ричко “, Прилеп 

адреса, ул. ,, Ѓоре Велкоски - Стрелката“ бр.31 А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1387 се именуваат :  

 
3) Горан Филипоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Тоде Дупјачанец ,, бр.129. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Сузи Бозоска од Општина Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,н.м. 

Загорани. 
 

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.  

 

                 Бр .11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

       Пр и л е п , 

27.09.2017г о д . 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Владимир Богески од 

Прилеп вработен/а во ООУ „ Климент Охридски “, Прилеп, адреса, ул.“ Јонче Крстечанец“ бр.51. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1388 се избира Вера Попоска од 

Прилеп вработен/а во ООУ „Кочо Рацин“, Прилеп, адреса, ул.“ Цане Коњарец ,, бр.36 А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1388 се избираат :  

 
1. Елизабета Ѓуракова Димитриоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка 

Талески Прилеп, адреса, ул.“ Цане Коњарец “ бр.8. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Рената Думбалоска од Прилеп вработен/а во СОУ-Гимн. “Мирче Ацев“, Прилеп, адреса, ул.„ 

Цане Коњарец ,, бр.33. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1388 се именуваат :  

 
3.  Спасе Трајкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Цане Коњарец ,, бр.25. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Тони Лучески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Цане 

Коњарец ,, бр.21. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1388 се избираат :  

 
1)Рубин Чапоски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 
адреса, ул. “ Бошко Јанкоски,, бр.13. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Маја Вршкоски од Прилеп вработен/а во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална 

работа, Прилеп адреса, ул. ,, Киро Базерко “ бр.34. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1388 се именуваат :  

 
3) Марјан Велјаноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. “ Цане Коњарец,, бр.53 А. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Дејан Петрески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ Цане 

Коњарец “ бр.29. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп 27.09.2017 

 год.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Светлана Петковска од 

Прилеп вработен/а во ООУ Добре Јованоски, Прилеп, адреса, ул. ,, Цане Коњарец ,, бр.86 А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1389 се избира Анита Ѓорѓиоска од 

Прилеп вработен/а во СОУ Орде Чопела, Прилеп, адреса, ул. „ Лазо Филипоски,, бр.78. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1389 се избираат :  

 
1. Владо Крстески од Прилеп вработен/а во НУ Марко Цепенков Прилеп, адреса, ул. ,, Лазо 

Филипоски “ бр. 1 Б. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Цена Милеска од Прилеп вработен/а во МФ Управа за јавни приходи Прилеп, адреса, ул. ,, 

Цане Коњарец ,, бр.191. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1389 се именуваат :  

 
3.  Лилјана Трајкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Лазо Филипоски,, бр.31. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Суза Топчиеска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,,Лазо 

Филипоски,, бр.30. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1389 се избираат :  

 
5. Гордана Спасевска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,, Цане Коњарец ,, бр.175. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Јане Ченто од Прилеп вработен/а во МФ Управа за јавни приходи, Прилеп адреса, ул. ,, 

Цане Коњарец “ бр.50 А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1389 се именуваат :  

 
1. Трајанка Свеќароска  од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Цане  Илиоски ,, бр.17. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
2. Александар Секулоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ 

Блаже Иваноски  “ бр.5. 
 

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.  

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
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 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Емилија Карбеска од Прилеп 

вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка  Талески Прилеп, адреса, ул. ,,Осоговска ,, бр.6. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1390 се избира Елизабета 

Стојкоска од Прилеп вработен/а во Детска Градинка Наша Иднина, Прилеп, адреса, ул. „ 
Македонска ,, бр.26. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1390 се избираат :  

 
1. Флоринка Петкова од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,, Јордан Грабулоски “ бр.122. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тони Ристески од Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,, Максим Горки ,, 

бр.31. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1390 се именуваат :  

 
3.  Маријан Костадиноски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Максим Горки ,, бр.142. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Миле Стојкоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Тетовска,, бр.83. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1390 се избираат :  

 
1) Гоце Ристевски од Прилеп, вработен/а во СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, адреса, ул. 

,, Динара ,, бр.34. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Јане Ченто од Прилеп, вработен/а во Министерство за Финансии - Управа за јавни 

приходи, Прилеп адреса, ул. ,, Цане Коњарец “ бр.50 А.  
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1390 се именуваат :  

 
3) Орде Николоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Максим Горки,, бр.8. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Борче Стојаноски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ 

Динара “ бр.70. 
 

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.  

 

           Бр.11 – 22/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

.10.2017 год.  Прилеп, 04  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Елена Крстеска од Прилеп 

вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, адреса, ул. ,, Осоговска ,, бр.41. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1391 се избира Зорица 

Синадиноска од Прилеп вработен/а во Дом за стари лица Киро Ристески - Платник, Прилеп, 
адреса, ул. „ Бистра Планина ,, бр.36. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1391 се избираат :  

 
1. Ленка Трајкоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул. ,, 

Осоговска “ бр.34 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Наташа Трајкоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,, Бистра Планина ,, бр.23. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1391 се именуваат :  

 
3.  Светлана Петреска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Осоговска ,, бр.29. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Оливер Пеоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Бистра 

Планина ,, бр.3. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1391 се избираат :  

 
5. Стојан Анѓелевски од Прилеп вработен/а во општина Прилеп, адреса, ул.“Бистра Планина“ 

бр.44Г. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Веле Ѓорѓијоски од Прилеп вработен/а во ООУ “Гоце Делчев“ Прилеп, адреса, ул. “Максим 

Горки“ бр.84. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1391 се именуваат :  

 
1. Михајло Трајкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Кордун ,, бр.16. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
2. Александра Колевска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ 

Бистра Планина  “ бр.306. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 
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ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден _____________________ година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1392/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1392/1. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1392/1 се избира Петре Тошески од Прилеп 

вработен/а во СОУ Ристе Ристески Ричко Прилеп, адреса, ул. ,, Иво Лола Рибар,, бр.2/11. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1392/1 се избира Рената Ристоска 

од Прилеп вработен/а во СОУ Орде Чопела, Прилеп, адреса, ул. „ Димо Наредникот ,, бр.1/16. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1392/1 се избираат :  

 
1. Цветанка Магдеска од Прилеп вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,, Димо 

Наредникот “ бр.1/11. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Стевче Ртоски од Прилеп вработен/а во ООУ Блаже Конески Прилеп, адреса, ул. ,, Димо 

Наредникот ,, бр.1/28. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1392/1 се именуваат :  

 
3.  Жарко Бабаноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Димо Наредникот ,, бр. А2-2/37. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Гоце Петровски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Иво 

Лола -Рибар ,, бр.2/9. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1392/1 се избираат :  

 
1. Марија Спиркоска Илијеска од Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко 

Цепенков Прилеп, адреса, ул. ,, Димо Наредникот ,, бр.3/41. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Душко Темелкоски од Прилеп вработен/а во НУ Завод и Музеј, Прилеп, адреса, ул. ,, Димо 

Наредникот “ бр.3-1/9. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1392/1 се именуваат :  

 
3. Пецо Петанчески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Киро Базерко ,, бр.19. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Васко Спиркоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ Цар 

Самоил “ бр.2. 
 

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.  

 

во ____________________  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 ( место  и  дата )  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 
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ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Aлександар Ѓорѓијоски од 

Прилеп вработен/а во ООУ Кочо Рацин Прилеп, адреса, ул. ,, Димо Наредникот ,, бр.1/54. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1392 се избира Славица Конеска 

Темелкоска од Прилеп вработен/а во СОУ Кузман Јосифоски - Питу, Прилеп, адреса, ул. „ Димо 
Наредникот ,,  

бр.3-1/9. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1392 се избираат :  

 
1. Стана Божиноска од Прилеп вработен/а во ООУ ,, Рампо Левката ,, Прилеп, адреса, ул. ,, 

Цане Кузманоски“ бр.104. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Олга Гарбеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса,  
ул. ,, Иво Лола Рибар ,, бр.30. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1392 се именуваат :  
 
3.  Рубин Котески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. ,, 

Димо Наредникот ,, бр.Б1/29. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Славица Бозоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Димо 

Наредникот ,, бр.Б3/42. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1392 се избираат :  

 
1. Богослав Бардакоски од Прилеп вработен/а во ООУ Гоце Делчев Прилеп, адреса, ул. ,, Димо 

Наредникот ,, бр.3/26. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Јасмина Алампиоска од Прилеп вработен/а во ООУ Добре Јованоски, Прилеп, адреса, 

 ул. ,, Димо Наредникот “ бр.1-1/46. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1392 се именуваат :  

 
3. Игор Јованоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Димо Наредникот ,, бр.Б 2 – 3/45. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Александра Пирганоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

„ Димо Наредникот “ бр. Б 2 /42. 
 

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.  

 

Бр. 11-4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 
 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1393 се избира Блаже Димески од Прилеп, 

вработен/а во СОУГимназија “Мирче Ацев“ Прилеп, адреса, ул.,, Мукос ,, бр.35 Б. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1393 се избира Љиљана Ковилоска 

од Прилеп вработен/а во ООУ„ Кире Гаврилоски – Јане “, Прилеп, адреса, ул. „ Мукос,, бр.64. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1393 се избираат :  

 
1. Маријанчо Стојаноски од Прилеп, вработен/а во ООУ “ Климент Охридски “ Прилеп, адреса, 

ул. ,,Пане Талески“ бр.47. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Пеце Србиноски од Прилеп, вработен/а во ДСД НХ „ Орде Чопела “ Прилеп, адреса, ул. ,, 

Мукос ,, бр.70. 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104 

 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1393 се именуваат :  

 
3.  Матилда Ѓорѓиоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Пане Талески ,, бр.51. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Ицко Најдоски од Прилеп , предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Мукос  

,, бр.58. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1393 се избираат :  

 
1) Гордана Кафеџиоска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески 

Прилеп, адреса, ул. ,, Пане Талески ,, бр.23. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Катерина Стојкоска од Прилеп, вработен/а во Министерство за Финансии Царинска 

управа, Прилеп, адреса, ул. ,, Пане Талески  “ бр.1. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1393 се именуваат :  

 
3) Благојче Велески од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Мукос ,, бр.104. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Петре Тодороски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ Даме 

Груев “ бр.9. 
 

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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Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп 27.09.2017 год  .  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Петре Крстески од Прилеп 

вработен/а во СОУ„ Орде Чопела “ Прилеп, адреса, ул. ,, Целе Мавровски,, бр.9 А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1394 се избира Живко Наумоски од 

Прилеп вработен/а во Агенција за ваботување на РМ-Прилеп, адреса, ул. „Димитар 
Димитриоски„ бр.18. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1394 се избираат :  

 
1. Цане Велкоски од Прилеп вработен/а во ЈНУ Институт за тутун Прилеп, адреса, ул. ,, Нил 

Армстронг “ бр.27. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 
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2. Горданка Крстеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул. ,,Поп 
Спасе Игумен ,, бр.17. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1394 се именуваат :  

 
3.  Невена Соколоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Нил  Армстронг,, бр.25. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Наташа Чубрикоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул.,,Нил  

Армстронг,, бр.21. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1394 се избираат :  

 
1) Трајанка Димеска Бунтеска од Прилеп вработен/а во Детска градинка Наша Иднина 

Прилеп, адреса, ул. ,, Димитар Димитријоски ,, бр.1. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Јованче Цветкоски од Прилеп вработен/а во Општина Прилеп, адреса,ул.,,Шакир 

Војвода “ бр.1. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1394 се именуваат :  

 
3) Даниела Димеска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Мукос ,, бр.30. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Валентина Северкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ 

Сотир Дамески “ бр.7. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп 27.09.2017 

 год.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Александра Мирческа од 

Прилеп вработен/а во ООУ Добре Јованоски Прилеп, адреса, ул. ,, Прилепски Бранители,, 
бр.110. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1395 се избира Наташа Јованоски 

од Прилеп вработен/а во ОУ Исмаил Ќемали село Црнилиште, адреса, ул. „ 11-ти Октомври ,, 
бр.113. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1395 се избираат :  

 
1. Славица Мицкоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,, Мице Козар “ бр.109. 
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своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Благица Трајчевска од Прилеп вработен/а во Државен инспекторат за труд-Скопје, адреса, 

ул. ,, 11-ти Октомври ,, бр.129 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1395 се именуваат :  

 
3.  Викторија Петровска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Цане Коњарец ,, бр.86. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Билјана Јанкулоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Марксова,, бр.196. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1395 се избираат :  

 
5. Миле Велкоски од Прилеп вработен/а во Агенција за катастар на недвижности Прилеп, 

адреса, ул. ,,Никола Карев,, бр.25 А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Љупчо Митрески од Прилеп вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,, Марксова “ 

бр.80. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1395 се именуваат :  

 
1. Жарко Аризанкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Прилепски Бранители ,, бр.106. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
2. Катерина Момироска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ 

Маркосова “ бр.160. 
 

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.  

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1396 се избира Васе Ризоска од Прилеп 

вработен/а во ДСД НХ„ Орде Чопела “ Прилеп, адреса, ул. ,, Београдска ,, бр.23. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1396 се избира Јасмина Петреска 

од Прилеп вработен/а во СОУ „ Орде Чопела “ Прилеп, адреса, ул. „ Петар Ацев ,, бр.28. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1396 се избираат :  
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1. Жаклина Башеска-Нешкоска од Прилеп вработен/а во СОУ “Ристе Ристески Ричко“ Прилеп, 

адреса, ул. “Кирил и Методиј “ бр. 22. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Ангелка Христоска од Прилеп вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп, 

адреса, ул. ,,Кирил и Методиј ,, бр.11. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1396 се именуваат :  

 
3.  Цане Ѓорѓиески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Горан Миноски ,, бр.70. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Верче Јанкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Београдска ,, бр.53/7. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1396 се избираат :  

 
1) Огнен Јованоски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, 
 ул. ,,Партизанска,, бр.24 А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Ило Мијајлески од Прилеп вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,, Београдска “ 

бр.7. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1396 се именуваат :  

 
3) Николина Наумоска Петрова од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса, ул. ,, Београдска ,, бр.76. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Драшко Димески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ 

Београдска “ бр.87. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп 27.09.2017 год  .  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Александра Најдоска 

Алексоска од Прилеп вработен/а во ООУ Мирче Ацев с.Лажани, Долнени, адреса, ул. ,, Мице 
Козар,, бр.195. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1397 се избира Марија Тајкоска од 

Прилеп вработен/а во ОСУ Мико Милески Кичево, адреса, ул. „ Борис Кидиќ ,, бр.125/4. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 
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За членови на избирачкиот одбор број 1397 се избираат :  

 
1. Даниела Ацеска од Прилеп вработен/а во ООУ Вера Циривири Трена с.Дебреште, адреса,  

ул. ,, Борис Кидриќ “ бр.51. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Димитар Ристески од Прилеп вработен/а во СОУ Гимназија Мирче Ацев Прилеп, адреса, 

ул. ,,Борис Кидриќ ,, бр.109. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1397 се именуваат :  

 
3.  Виолета Јосифоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Мице Козар ,, бр.173. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Трајче Стеваноски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Дунавска,, бр.9. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1397 се избираат :  

 
1. Гоце Мијоски од Прилеп вработен/а во СОУ Економско училиште Кузман Јосифоски 
Питу- Прилеп, адреса, ул. ,,Борис Кидриќ,, бр.85. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Душко Петкоски од Прилеп вработен/а во Државен архив на РМ, адреса, ул. ,, Мице 

Козар “ бр.96А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1397 се именуваат :  

 
3. Горица Куцуловска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Борис Кидриќ ,, бр.117/11. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Барбара Бојовска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ 

Кузман Јосифоски “ бр.272. 
 

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.  

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Анита Илиеска од Прилеп 

вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, адреса, ул. ,, 11- ти Октомври,, бр.162. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1398 се избира Панде Николоска од 

Прилеп вработен/а во ООУ Добре Јованоски Прилеп, адреса, ул. „ 11-ти Октомври ,, бр.228А. 
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своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1398 се избираат :  

 
1. Рубин Мирчески од Прилеп вработен/а во МЗШВ, адреса, ул. ,, Браќа Шемкоски “ бр.23. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тони Наумоски од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,,11-ти Октомври ,, бр.230. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1398 се именуваат :  

 
3.  Христина Аризанкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Браќа Шемкоски ,, бр.40. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Валери Талески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 11-ти 

Октомври,, бр.178. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1398 се избираат :  

 
1. Ќиро Јованоски од Прилеп вработен/а во СОУ Ристе Ристески Ричко- Прилеп, адреса, ул. 

,,Браќа Шемкоски,, бр.46. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Ана Тинтор од Прилеп вработен/а во ДСУ НХ Орде Чопела-Прилеп, адреса, ул. ,, Дојранска 

“ бр.2. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1398 се именуваат :  

 
3. Зоран Ристески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, 11-ти Октомври ,, бр.230. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Менча Стеваноска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ 

Дунавска “ бр.9. 
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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.  

 

Бр. 11-4/2 

 Прилеп, 29.08.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден _____________________ година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Петре Конески од Прилеп 

вработен/а во ООУ Добре Јованоски-Прилеп, адреса, ул. ,, Кумровец,, бр.22. 
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своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1399 се избира Зоран Бонески од 

Прилеп вработен/а во Агенција за вработување на РМ, адреса, ул. „ Димо Хаџи Димов ,, бр.13. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1399 се избираат :  

 
1. Виолета Нанеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул. ,, 

Тризла “ бр.124. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Зоран Матески од Прилеп вработен/а во СОУ Економско училиште “Кузман Јосифоски- 

Питу“ Прилеп, адреса, ул. ,,Тризла ,, бр.88. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1399 се именуваат :  

 
3.  Валентина Мирческа од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Тризла ,, бр.90. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Рубин Аврамоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Авала,, бр.58. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1399 се избираат :  

 
1. Божо Ристески од Прилеп вработен/а во СОУ Орде Чопела- Прилеп, адреса, ул. ,,Тризла,, 

бр.66А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Олгица Велјаноска од Прилеп вработен/а во ООУ Добре Јованоски-Прилеп, адреса, ул. ,, 

Димо Хаџи Димов “ бр.3. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1399 се именуваат :  

 
3. Љубен Тренкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Тризла,, бр.82В. 
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своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Сашка Димоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,  ул. „Лазар 

Заменхов “ бр.2А. 
 

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.  

 

во ____________________  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 ( место  и  дата )  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1400/1. 
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За претседател на избирачкиот одбор број 1400/1 се избира Менде Тркалески од 
Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески-Прилеп, адреса, ул. ,, Беровска ,, 
бр.69. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1400/1 се избира Мартина 

Пројческа од Прилеп вработен/а во ООУ Блаже Конески - Прилеп, адреса, ул. „ Беровска ,, 
бр.54. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1400/1 се избираат :  

 
5. Наташа Тркалеска од Прилеп вработен/а во ООУ Климент Охридски Прилеп, адреса, ул. ,, 

Беровска “ бр.69. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
6. Киро Филипоски од Прилеп вработен/а во ОУ Пере Тошев с. Дупјачани, адреса, ул. ,, 

Беровска “ бр.69. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1400/1 се именуваат :  

 
7.  Елица Јовеска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Беровска,, бр.37. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
8. Гоце Боризоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Тризла,, бр.64. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1400/1 се избираат :  

 
1)Владо Велјаноски  од Прилеп вработен/а во СОУ Кузман Јосифоски - Питу, Прилеп, 
адреса,  
ул. ,, Максим Горки ,, бр.78 А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
      2)Менка Петреска од Прилеп вработен/а во ООУ Јонче Смугрески-село Обршани, адреса, 

 ул. ,, Максим Горки“ бр.45. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1400/1 се именуваат :  
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3) Драган Боцески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Беровска ,, бр.58. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
3) Томислав Димески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,  ул. „ 

Авала “ бр.21. 
 

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.  

 

Бр. 11-22/2 

 Прилеп, 04.10.2017 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
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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 Мартин Колевски од Прилеп 

вработен/а во ООМУ„Ордан Михајлоски Оцка“ Прилеп, адреса, ул. ,, Беровска ,, бр.114 А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1400 се избира Антонија Гическа 

Петкоска од Прилеп вработен/а во СОУ Гимназија „Мирче Ацев “ Прилеп, адреса, ул. „ 
Вуковарска ,, бр.2. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1400 се избираат :  

 
1. Игор Кулески од Прилеп, вработен/а во ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп, адреса, ул. ,, Спиро 

Црне “ бр.21. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Миле Мирчески од Прилеп, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп, адреса, ул. ,,Тризла 

,, бр.90. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1400 се именуваат :  

 
3.  Илчо Трајкоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,адреса,ул.,, 

Беровска,, бр.120. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Илија Нуневски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Дебарца,, бр.19. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1400 се избираат :  

 
1) Мирјана Ацеска  од Прилеп, вработен/а во Детска градинка „Наша Иднина“ - Прилеп, 

адреса, ул. ,,Марксова,, бр.214. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

2) Весна Димоска од Прилеп, вработен/а во НУ Центар за култура „ Марко Цепенков “ 
Прилеп, адреса, ул. ,,Тризла “ бр. 70. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1400 се именуваат :  

 
3)  Видан Димоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Бабуна ,, бр.11. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Мирјана Димеска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,  ул. „ 

Авала “ бр.21. 
 

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.  

 

Бр.11-22/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,04.10.2017год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден _____________________ година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 
следното  
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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 Игор Николоски од Прилеп 

вработен/а во ООМУ Михајлоски Оцка -Прилеп, адреса, ул. ,, Дебарца ,, бр.4 А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1401 се избира Мартина Ристески 

од Прилеп вработен/а во ЈУ Центар за социјална работа - Прилеп, адреса, ул. „ Дебарца  ,, 
бр.49. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1401 се избираат :  

 
1. Наташа Атанасоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ  Градска Општа Болница 8-ми 

Септември Скопје, адреса, ул. ,, Дебарца “ бр.15. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Сашка Здравеска од Прилеп вработен/а во ЈУ Центар за социјална работа - Прилеп, 

адреса, ул. ,,Штипска ,, бр.24. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1401 се именуваат :  

 
3.  Сашо Николоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Дебарца ,, бр.63. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Моника Петреска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Дебарца,, бр.28. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1401 се избираат :  

 
1. Наташа Николоска од Прилеп вработен/а во СОУ Орде Чопела - Прилеп, адреса, ул. ,, 

Вуковарска,, бр.6. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Сашо Јорданоски од Прилеп вработен/а во Агенција за катастар на недвижности-Прилеп, 

адреса, ул. ,, Авала “ бр.31. 
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своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1401 се именуваат :  

 
3. Татјана Николоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Дебарца ,, бр.4А. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Магдалена Петреска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,  ул. „ 

Дебарца “ бр.28. 
 

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.  

 

  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Бр.11-4/2   

Прилеп 29.08.2017 год  .  
Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1402/1. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1402/1 се избира Валентина Дукоска од 

Прилеп вработен/а во ООУ Мирче Ацев село Лажани, адреса, ул. ,, Нил Амстронг ,, бр.12. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1402/1 се избира Блага Златеска од 

Прилеп вработен/а во СОУ Св. Наум Охридски Македонски Брод, адреса, ул. „ Поп Спасе 
Игумен ,, бр.23. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1402/1 се избираат :  

 
1. Доан Сулејманоски од Прилеп вработен/а во ОУ Васил Главинов Скопје, адреса, ул. ,, 

Богомилска “ бр.51. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Зоран Бунтески од Прилеп вработен/а во ООУ Кире Гаврлиоски – Јане, Прилеп, адреса,  

ул. ,, Димитар Димитриоски ,, бр.1. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1402/1 се именуваат :  

 
3.  Северџан Амедоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Дрварска  ,, бр.17. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Цена Нуневска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Дебарца,, бр.19. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1402/1 се избираат :  

 
1. Снежана Човкароска - Шилоска од Прилеп вработен/а во ФЗО на РМ - Прилеп, адреса, ул. 

,, Нил Амстронг “ бр.46. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 
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2. Мери Туманоска од Прилеп вработен/а во Минстерство за образование и наука- Биро за 
развој на образованието, адреса, ул. ,, Алекса Иваноски,, бр.5. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1402/1 се именуваат :  

 
3. Максуда Амедоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Дрварска ,, бр.17. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4.  Тоде Димоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,  ул. „ Тризла 

“ бр.70. 
 

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.  

 

Бр.11-4/2 

Прилеп 27.09.2017 г  .
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Емилија Ристеска од Прилеп 

вработен/а во ООУ “ Блаже Конески “ Прилеп, адреса, ул. ,,  Архиепископ Доситеј ,, бр.150. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1402 се избира Виолета Христоска 

од Прилеп вработен/а во ООУ „ Блаже Конески “ Прилеп, адреса, ул. „ Прилепски Бранители ,, 
бр.188. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1402 се избираат :  

 
1. Павлина Темелкоска-Ристеска од Прилеп вработен/а во ООУ “Блаже Конески“ Прилеп, , 

адреса, ул. “Архиепископ Доситеј“ бр.142. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Снежа Магероска од Прилеп вработен/а во ООУ„ Блаже Конески “ Прилеп, адреса, ул. ,, 

Марксова,, бр.70. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1402 се именуваат :  

 
3.  Ерџан Мехмедоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Беровска  ,, бр.146. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Елена Манеска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Марко 

Цепенков,, бр.9. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1402 се избираат :  
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1) Владо Ѓорѓиески од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески - 

Прилеп, адреса,  
ул. ,, Никола Карев “ бр.9. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Благоја Пепељугоски од Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков 

Прилеп, адреса, ул. ,, Марксова,, бр.210. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1402 се именуваат :  

 
3) Аднан Бајрамоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Маркови Кули ,, бр.23 Б. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Сашо Тодороски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,  ул. „ 

Тризла “ бр.2. 
 

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.  

 

          Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 год. Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Ангелка Баракоска од 

Прилеп вработен/а во ЦОУ „ Лирија “ село Житоше, адреса, ул. “Борис Кидрич“ бр.58. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1403 се избира Славица Љоческа 
од Прилеп вработен/а во Агенција за вработување на РМ-Прилеп, адреса, бул. “Гоце Делчев“ 
бр.2-1/9. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1403 се избираат :  
 
1. Натали Ѓошоска од Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул.“Питу Гули“ бр.18. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Лила Чанџуковска од Прилеп, вработена во АКН-ОКН Прилеп, адреса, бул.“М.Тито“,бр. 14/2 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број 1403 се именуваат :  
 
3.  Цене Темелкоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.“Питу Гули“ бр.9. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Ивица Михајлов од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул.“Борис 

Кидрич“ бр.56/7. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1403 се избираат :  
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1) Иванчо Стеваноски од Прилеп, вработен/а во Агенција за катастар на недвижност - 
Прилеп, адреса, ул.“Борис Кидрич“ бр.26. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Љубен Илиески од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Прилеп, адреса, ул.“Питу 

Гули“ бр.14. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1403 се именуваат :  
 
3) Роберт Кулески од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.“Борис Кидрич“ бр.2/12. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Гоце Јакимоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,  ул.“Борис 

Кидрич“ бр.8/3-31. 
 

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.  

 
 
 
 

Бр.11-22/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

            Прилеп, 04.10.2017 

 год.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Виданчо Николоски од 

Прилеп вработен/а во СОУ„ Ѓорче Петров “ Прилеп, адреса, ул. ,, Киро Пајмакоски,, бр.24/20. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1404 се избира Соња Кузманоска 

од Прилеп вработен/а во ФЗО на РМ, адреса, ул. „ Киро Пајмакоски,, бр.24/16. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1404 се избираат :  

 
1. Ленка Здравеска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,, Браќа Ламески “ бр.38 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Марија Стеванџија Адамче од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Центар за јавно здравје во 

Прилеп, адреса, ул.,, Киро Пајмакоски,, бр.42. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1404 се именуваат :  

 
3.  Билјана Талеска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Киро Пајмакоски,, бр.4. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Татјана Димковска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Киро Пајмакоски,, бр.14. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1404 се избираат :  
 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131 

 

1) Емилија Мирческа Бошеска од Прилеп, вработен/а во ООУ„ Блаже Конески“ Прилеп, 
адреса, 

 ул. ,, Јоска Јорданоски“ бр.38. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Раде Балабаноски од Прилеп, вработен/а во МЗШВ Управа за хидро метеролошки работи 

Прилеп, адреса, ул. ,, Киро Пајмакоски ,, бр.24/18. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1404 се именуваат :  

 
3) Ивана Ацеска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. ,, 

Киро Пајмакоски ,, бр.17. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Благоја Спиркоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,ул. „11-

ти Октомври “ бр.103. 
 

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.  

 

Бр. 11- 4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

29.08.2017 год.           Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Дафина Самарџиоска од 

Прилеп вработен/а во ООУ „Рампо Левката“ Прилеп, адреса, ул. ,, Трајко Сандански ,, бр.19. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1405 се избира Трајче Јанкулоски 

од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, адреса, ул. „ Мице Козар ,, 
бр.26. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1405 се избираат :  
 
1. Давор Глигороски од Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,, Браќа 

Ламески “ бр.35/3. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Мирко Тошески од Прилеп, вработен/а во Агенција за вработување на РМ, адреса, 

бул.,,Гоце Делчев,, бр.36/5. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1405 се именуваат :  

 
3.  Мице Тркалески од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Круме Волнароски ,, бр.6. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Бранко Велевски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, 

бул.,,Маршал Тито,, бр.14-3. 

своерачен потпис на именуваниот член   
__________________________________________________  
 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1405 се избираат :  
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1) Лилјана Бошкоска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески 
Прилеп, адреса, ул. ,, Трајко Сандански “ бр.8. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Марија Мицеска од Прилеп, вработен/а во ОУ „ Живко Чинго “ село Велгошти Охрид, 

адреса, ул. ,, Републиканска ,, бр.92. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1405 се именуваат :  

 
3) Борче Базеркоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Илка Присаѓанка ,, бр.23. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Марио Аневски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „Мице 

Козар“ бр.34. 
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.  

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 год.          Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Анета Пејоска од Прилеп 

вработен/а во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, адреса, ул. ,, Кузман Јосифоски ,, бр.42. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1406 се избира Јулијана Давчева 

Дукоска од Прилеп вработен/а во ООУ„ Добре Јованоски “ Прилеп, адреса, ул. „ Архиепископ 
Доситеј ,, бр.9. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1406 се избираат :  

 
1. Снежана Талеска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. ,, Кузман Јосифоски “ бр.64. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Славица Роческа од Прилеп, вработен/а во Економски Факултет Прилеп, адреса, 

ул.,,Кузман Јосифоски,, бр.38. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1406 се именуваат :  

 
3.  Зоран Оклески од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Рампо Левката ,, бр.2. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Методија Стеванџија од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Кузман Јосифоски,, бр.34 А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1406 се избираат :  
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1) Валентин Желчески од Прилеп, вработен/а во ООУ „ Гоце Делчев “ Прилеп адреса, ул. 
,, Кузман Јосифоски“ бр.66. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Љупчо Преспаноски од Прилеп, вработен/а во ООУ„ Кочо Рацин “ Прилеп, адреса, ул. ,, 

Кузман Јосифоски ,, бр.76. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1406 се именуваат :  

 
3) Маријан Дукоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.„ Архиепископ Доситеј,, бр.9. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Методија Пејовски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул.„ 

Кузман Јосифоски “ бр.42. 
 

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.  

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 Прилеп,

год. 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Николоска од Прилеп 

вработен/а во ООУ „ Кире Гаврилоски Јане “ Прилеп, адреса, ул. ,, Републиканска“ бр.12. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1407 се избира Татјана Попоска  од 

Прилеп вработен/а во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, адреса, ул. “ Републиканска ,, бр.12/3. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1407 се избираат :  

 
1. Зорица Гавриловска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, 

ул.,,Моша Пијаде “ бр.125. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Мирјана Стојческа Ѓорѓиоска од Прилеп, вработен/а во СОУ Орде Чопела, Прилеп, 

адреса, ул.,, Мирче Ацев,, бр.34. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1407 се именуваат :  

 
3.  Снежана Јошеска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Моша Пијаде,, бр.107. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Маргарита Пашоска Камческа од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, 

адреса, ул. ,, Бидимаш,, бр.16 В. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1407 се избираат :  
1) Гоце Ѓорѓиоски од Прилеп, вработен/а во СОУГ „ Мирче Ацев “ Прилеп, адреса, ул. ,, 

Мирче Ацев “ бр.34. 
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своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Кристиан Богданоски  од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Македонски брод, 

адреса, ул. ,, Кеј 9-ти Септември,, бр.37. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1407 се именуваат :  

 
3) Денис Трајчески од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Републиканска,, бр.7. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Сотир Узуноски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „Кеј 9-

ти Септември “ бр.43. 
 

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.  

 

Бр.11 – 20/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 год.          Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Јованка Тутеска од Прилеп 

вработен/а во Висока Медицинска Школа Битола, адреса, ул. ,, Борка Левата ,, бр.23. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1408 се избира Димитријанка 

Манолева од Прилеп вработен/а во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, адреса, бул. „ Маршал Тито ,, 
бр.27. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1408 се избираат :  

 
1. Билјана Станкоска од Прилеп, вработен/а во СОУ ЕПТУ „ Кузман Јосифоски Питу “ 

Прилеп, адреса, ул. ,, Кеј 1-ви Мај “ бр.7/Б. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Билјана Рикаловска Јованоска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, 

адреса,  ул.,, Браќа Ламески,, бр.17. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1408 се именуваат :  

 
3.  Софија Хаџи - Митреска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Борка Левата,, бр.15. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Николина Недеска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Борка Талески ,, бр.47 Б. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1408 се избираат :  
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1) Златко Волчески од Прилеп, вработен/а во СОУ „Ристо Ристески Ричко“, Прилеп, 

адреса, ул. ,, Кеј 1-ви Мај“ бр.29. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Гоце Димески  од Прилеп, вработен/а во ООУ „Кире Гаврилоски Јане“ Прилеп, адреса, бул. 

,, Гоце Делчев,, бр.5/2 -11. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1408 се именуваат :  

 
3) Маријан Беџоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,,Борка Левата,, бр.95/2. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Александра Димитроска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, 

ул. „ Орде Тунтески“ бр.14-28. 
 

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.  

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 год.          Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Снежана Трајчевска од 

Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп, адреса, ул. ,, Архиепископ Доситеј ,, бр.2А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1409 се избира Весна Ристеска од 

Прилеп вработен/а во ФЗО на РМ, адреса, ул. „ Круме Јаскоски ,, бр.18. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1409 се избираат :  

 
1. Цвете Шапческа од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп, адреса, ул. ,,Круме 

Јаскоски“  бр.48. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Лилјана Батлеска од Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп, 

адреса, ул.,, Панде Чесноска ,, бр.8. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1409 се именуваат :  

 
3.  Ленка Долгоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Ленин ,, бр.30 А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Санела Ристеска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Марксова ,, бр.93. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1409 се избираат :  

 
5. Емил Солески од Прилеп вработен/а во СОУ “Наум Наумоски – Борче“, Крушево, адреса, 

ул. ,, Егејска“ бр.13. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Јордан Чавлески  од Прилеп вработен/а во ООУ “Круме Волнароски“ село Тополчани - 

Прилеп, адреса, ул. ,, Архиепископ Доситеј,, бр.14А. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1409 се именуваат :  

 
7. Соња Ристеска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Круме Волнароски ,, бр.18. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Тони Димески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „ Панде 

Чесноска “ бр.19 А. 
 

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.  

 

Бр.11-20/2 

 Прилеп 27.09.2017 г
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1410 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1410. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1410 се избира Павлинче Матеска од 

Прилеп вработен/а во Општина Прилеп, адреса, ул. ,, Димо Наредникот ,, бр.17. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1410 се избира Маре Настеска од 

Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, адреса, ул. „ Архиепископ 
Доситеј ,, бр.50. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1410 се избираат :  

 
1. Љубен Мирчески од Прилеп, вработен/а во ООУ„ Блаже Конески “ Прилеп, адреса, ул. ,,Круме 

Јаскоски ,, бр.37. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тони Велкоски од Прилеп, вработен/а во АКН-ОКН Прилеп, адреса, ул.,,Димо Наредникот,, 

бр.21А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1410 се именуваат :  

 
3.  Ружица Јагуриноска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,,Егејска,, бр.73. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
4. Дејан Стојчески од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Егејска ,, бр.65 Б. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1410 се избираат :  
 

1) Ленче Паечијареска Ацеска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравстен дом Прилеп, 
адреса, ул. ,,Димо Наредникот “ бр.15 А. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2)    Кристијан Бошкоски од Прилеп, вработен/а во Центар за Јавно здравје - Прилеп, адреса, 

ул. ,, Оцка Михајлоски ,, бр.15. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1410 се именуваат :  

 
3) Марија Солуноска од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Кузман Јосифоски,, бр.96. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Венера Ристова Антеска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, 

ул. „ Оцка Михајлоски “ бр.23 Б. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

          Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Ана Корубан - Алексоска од 

Прилеп вработен/а во ЈНУ Институт за тутун Прилеп, адреса, ул. ,, Кузман Јосифоски ,, бр.61. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1411 се избира Мирјанка Кочоска 

од Прилеп вработен/а во СОУ Кузман Јосифоски Питу Прилеп, адреса, ул. „ Сотка Џигиџик ,, 
бр.3. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1411 се избираат :  

 
1. Иван Печијарески од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса,  
ул. ,, Димо Наредникот ,, бр.39. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Љупчо Пирганоски од Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков 

Прилеп, адреса, бул.,, Ленин ,, бр.43. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1411 се именуваат :  

 
3.  Билјана Ристеска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. ,, Сотка Џигиџик ,, бр.2. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Кирил Солески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Ленин 

,, бр.85. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1411 се избираат :  

 
5. Драгица Весиќ од Прилеп вработен/а во Општа Болница Борка Талески Прилеп, адреса, 

бул.,, Маршал Тито ,, бр.56 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Татјана Атанасоска од Прилеп вработен/а во Педагошки факултет Битола, адреса, ул. ,, 

Борка Влачарот ,, бр.4. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1411 се именуваат :  
 
7. Христина Шишкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Сотка Џигиџик ,, бр.20. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Бобан Стојаноски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, бул. „ 

Гоце Делчев “ бр.30-5. 
 

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.  

 

Бр.11-4/2 

 Прилеп 29.08.2017 г
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Сашо Ацески од Прилеп 

вработен/а во ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп, адреса, ул. ,, Ленин ,, бр.103. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1412 се избира Силвана Крстеска 

од Прилеп вработен/а во ООУ „Круме Волнароски“ село Тополчани, Прилеп, адреса, ул. „ Ристе 
Секирчанец,, бр.4 А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1412 се избираат :  

 
1. Виолета Ангелеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул. ,, 

Ристе Секирчанец ,, бр.10. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Ордан Тодороски од Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ 

Прилеп, адреса, ул.,, Ристе Секирчанец,, бр.13. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1412 се именуваат :  

 
3.  Флорина Бошкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса,  

ул.,, Ленин ,, бр.126. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Кире Дамески од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул.„Ристе 

Секирчанец“  бр.9. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1412 се избираат :  
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1.Ангела Филипоска Коцевски од Прилеп вработен/а во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, адреса,  

ул.,, Димо Наредникот,, бр.40 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2.Трајко Мицески од Прилеп вработен/а во Државен универзитет „Гоце Делчев“ Штип, адреса,  

ул. ,, Ристе Секирчанец,, бр.7. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1412 се именуваат :  

 
3.Надица Стојческа од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 
,,Димо Наредникот ,, бр.16. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4.Златко Трајкоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, бул.„Гоце 
Делчев “ бр.56. 
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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1413 се избира Оливера Тодороска од 

Прилеп вработен/а во Министерство за образование и наука – Биро за развој на образование 
Прилеп, адреса, ул. ,, Кире Ристески - Србинот ,, бр.25. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1413 се избира Дарко Талески од 

Прилеп вработен/а во ОУ „Пере Тошев“ село Дупјачани, Долнени, адреса, ул. „ Егејска ,, бр.101. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1413 се избираат :  

 
1. Миле Илиески од Прилеп, вработен/а во Агенција за катастар на недвижности Прилеп, 

адреса, бул.,,Гоце Делчев ,, бр.96. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Донка Бачанова од Прилеп, вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп, 

адреса, ул.,, Кире Ристески Србинот ,, бр.2. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1413 се именуваат :  

 
3.  Бојан Димески од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Ленин,, бр.152. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Кети Јованоска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Ленин,, бр.180. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1413 се избираат :  
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1) Катерина Илиеска од Прилеп, вработен/а во ОУ “ Пецо Даскало “ село Долнени, адреса, 
ул.,, Кире Ристески - Србинот ,, бр.11 А. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Леонарда Богданоска Гиноска од Прилеп, вработен/а во ООМУ „Ордан Михајлоски-Оцка“ 

Прилеп, адреса, ул. ,, Егејска ,, бр.91. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1413 се именуваат :  

 
3) Горанчо Здравески од Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. „Кире Ристески - Србинот,, бр.12. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Димче Трајкоски од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул.„ Кире 

Ристески - Србинот “ бр.32. 
 

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.  

 

Бр. 11 – 20 / 2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017            Прилеп, 

год. 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Трајко Ефтинџиоски од 

Прилеп вработен/а во СОУ “Ристе Ристески Ричко“ Прилеп, адреса, ул. “Архиепископ Доситеј“  
бр. 162. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1414 се избира Дејан Ристески од 

Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, адреса, ул. „ Киро Крстески - 
Платник ,, бр.6 А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1414 се избираат :  

 
1. Мартина Ристеска од Прилеп вработен/а во ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп, адреса, ул. ,, 
Марко Цепенков ,, бр.22. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Јелица Ацеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравстен дом Прилеп, адреса, ул.,, Душко 

Наумовски,, бр.8. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1414 се именуваат :  

  3) Лилјана Петкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 
ул. ,, Киро Крстески - Платник ,, бр.9. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4) Соња Јорданоска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

,,Марко Цепенков ,, бр.4. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1414 се избираат :  
1) Лилјана Христоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески 

Прилеп, адреса, ул.,, Беласица ,, бр.3 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Љупчо Јорданоски од Прилеп вработен/а во ПИОМ - Прилеп, адреса, ул. ,, Марко 

Цепенков,, бр.4. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1414 се именуваат :  
3) Снежана Трајкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.“Коле Неделкоски“ бр.3. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Христо Белакапоски од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

„Марко Цепенков “ бр.5. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп 27.09.2017 

 год.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Маргарита Пирганоска од 

Прилеп вработена во ЈЗУ Општа болница Прилеп, адреса, ул. ,, Шар Планина ,, бр.8. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1416 се избира Љубица Ацеска од 

Прилеп вработена во Министерство за Финансии-Управа за јавни приходи, Прилеп, адреса, ул. „ 
Пелагонија ,, бр.1. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1416 се избираат :  

 
1. Жаклина Кондоска од Прилеп вработеа во АКН-ОКН Прилеп, адреса, ул. ,,Шар Планина,, 

бр.2. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Панда Најдоска од Прилеп вработена во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул.“ Шар 

Планина “ бр.10. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1416 се именуваат :  

 
3.  Гордан Милошески од Прилеп предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.„Пелагонија,, бр.26. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Љупче Велески од Прилеп предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Кеј 4-ти 

Јули,, бр.14. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1416 се избираат :  

 
1) Горан Стојаноски од Прилеп вработен во ФЗО, Прилеп, адреса, ул.,, Кеј 4-ти Јули ,, 

бр.4. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Трајче Ржаникоски од Прилеп вработен во ЈЗУ Општа Болница, Прилеп, адреса, ул. ,, Кеј 4-

ти Јули“ бр.1Б-4. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1416 се именуваат :  

 
3) Мира Здравеска од Прилеп предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Кеј  
4-ти Јули ,, бр.21. 

 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

4) Цена Велеска од Прилеп предложена од политичката партија СДСМ, адреса,ул. “ Кеј 4-ти 
Јули “ бр.14. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Диме Ризоски од Прилеп 

вработена во СУ на град Скопје „Владо Тасевски “ во Скопје, адреса, ул. „Јоска Јорданоски“ 
бр.66. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1417 се избира Нада Коцеска од 

Прилеп вработена во ООУ “ Кире Гаврилоски Јане “, Прилеп, адреса, ул. „ Цане Илиоски ,, бр.12. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1417 се избираат :  

 
1. Ѓурѓа Трајковска од Прилеп вработеа во ООУ “ Кирил и Методиј “ н.м. Канатларци, адреса,  

ул. ,, Цане Илиоски,, бр.23/2. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Гоце Бојкоски од Прилеп вработена во Општина Прилеп, адреса, ул.“ Кеј 1-ви Мај “ бр.64. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1417 се именуваат :  

 
3.  Виктор Галески од Прилеп предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул.,, 

Цане Илиоски,, бр. 39 Б. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Саше Стефаноски од Прилеп предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Димо 

Димоски,, бр.6. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1417 се избираат :  
 

1) Илија Ангелески од Прилеп вработен во СОУ „Ристе Ристески – Ричко“, Прилеп, 
адреса, ул.„Јоска Јоданоски“ бр.113. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Илчо Христоски од Прилеп вработен во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса, ул. „Јоска Јорданоски“ бр.123. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1417 се именуваат :  

 
3) Панде Ѓорѓиески од Прилеп предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, 11-ти Октомври  ,, бр.78/3-10. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Даниел Кимоски од Прилеп предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул.“Јоска 

Јорданоски“бр.109. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Летка Дојкоска од Прилеп 

вработена во ООУ “ Гоце Делчев “ Прилеп, адреса, ул. ,, Јоска Јоданоски ,, бр.294В. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1419 се избира Зоран Пешовски од 

Прилеп вработен во СОУ “Ристе Ристески Ричко “ Прилеп, адреса, ул. „ Цена Оџоска „ бр 4. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1419 се избираат :  

 
1. Игорче Петрески од Прилеп вработен во АКН-ОКН Прилеп, адреса, ул. ,, Јоска 
Јоданоски,, бр.262. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Петко Аспровски од Прилеп вработен во ООУ “Кире Гавилоски Јане “ Прилеп, адреса, ул.“ 

Јоска Јорданоски “ бр.288. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1419 се именуваат :  

 
3.  Сузана Бошкоска од Прилеп предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.„Јоска Јорданоски“ бр.302 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Илија Николоски од Прилеп предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Јоска 

Јорданоски,, бр.214. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1419 се избираат :  

 
1) Јагода Гајтановска од Прилеп вработена во ООУ “ Кочо Рацин “, Прилеп, адреса, ул.,, 

Јоска Јорданоски  ,, бр.292. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Ристе Дојковски од Прилеп вработен во СОУ “ Ристе Ристески Ричко “, Прилеп, адреса, ул. 

,, Јоска Јорданоски ,, бр.314. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1419 се именуваат :  

 
3) Силвана Каранфилоска од Прилеп предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Јоска Јорданоски ,, бр.274. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Игор Благадушоски  од Прилеп предложен од политичката партија СДСМ, адреса,ул. “ 

Јоска Јоданоски “ бр.162. 
 

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Емилија Ѓорѓиева Велкоски 

од Прилеп вработена во СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, адреса, ул.„Партизански одреди“ бр.6 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1420 се избира Игор Трпчески од 

Прилеп вработен во НУ Центар за култура “Марко Цепенков “ Прилеп, адреса, ул. „ Благоја 
Ристиќ Бале,, бр. 22. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1420 се избираат :  

 
1. Методија Кантарџијевски од Прилеп вработен во Министерсво за Финансии-Царинска Управа 

Прилеп, адреса, ул. ,, Борка Спиркоски,, бр.20. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Жикица Петрески од Прилеп вработен во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса, ул.“ Партизански Одреди “ бр.21. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1420 се именуваат :  

 
3.  Љубен Ристевски од Прилеп предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

„Партизански Одреди“ бр. 28. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Емилија Небрежанец Јаковоска од Прилеп предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса, ул. ,, Партизански Одреди,, бр.26. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1420 се избираат :  
 

1) Лидија Карилоска од Прилеп вработена во ЈЗУ Здравствен Дом, Прилеп, адреса, ул.,, 
Партизански Одреди  ,, бр.30. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Марјан Наумоски од Прилеп вработен во СОУ „Ристе Ристески Ричко, Прилеп, адреса, ул. 

„Орде Тодороски Шемко ,, бр.26. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1420 се именуваат :  

 
3) Звонко Петрески од Прилеп предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Орде Тодороски Шемко ,, бр. 15. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Роза Василеска  од Прилеп предложен од политичката партија СДСМ, адреса,ул. “Орде 

Тодороски Шемко ,, бр. 16. 
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.  
 
 
 

 

                    Бр.11-20/2                    ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп, 27.09.2017   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Маријана Спиркоска од 

Прилеп вработен/а во СОУ Гимназија „ Мирче Ацев “ Прилеп, адреса, ул. ,, Златибор ,, бр. 9. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1421 се избира Марија 

Софронијоска од Прилеп вработен/а во Правен факултет - Кичево, адреса, ул. „ Сашо 
Китаноски,, бр. 3. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1421 се избираат :  

 
1. Рубинчо Тошески од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Прилеп, адреса, ул. ,, Рајко 

Жинзифов,, бр.1/7. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Трајко Здравески од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул.“ Вељко Влаховиќ“ бр.4/2. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1421 се именуваат :  

 
3.  Александра Сипкоска од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул.,, Рајко Жинзифов,, бр. 2. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Снежана Коруноска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, 

Борис Кидрич,, бр.152. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1421 се избираат :  
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1) Зоран Бојовски од Прилеп вработен/а во Министерство за финансии, Прилеп, адреса, 

ул.,, Димче Мирчески Бањарот,, бр.15. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Катерина Димоска од Прилеп вработен/а во Министерство за Финансии -Управа за јавни 

приходи, Прилеп, адреса, ул. ,, Борис Кидрич ,, бр.178. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1421 се именуваат :  

 
3) Мартина Симјаноски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, ул. ,, Јоска Јорданоски ,, бр. 226. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

4) Наташа Гешоска  од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса,ул. 
“Победа“ бр. 51. 
 

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.  

 

           Бр .11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 Пр и л е п , 

г о д . 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Влатко Кузманоки  од 

Прилеп вработен во ЈЗУ Општа Болница Прилеп, адреса, ул. ,, Златибор ,, бр. 59. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1422 се избира Николче 

Толоманоски од Прилеп вработен во СОУ Гимн.“Мирче Ацев“ Прилеп, адреса, ул. „ Павел 
Шатев,, бр. 115. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1422 се избираат :  

 
1. Марија Велјаноска  од Прилеп вработена во ООУ “Гоце Делчев“ Прилеп, адреса, ул. ,, Борис 

Кидрич,, бр.156. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Љупче Јорданоски од Прилеп вработен во ЈЗУ Општа Болница Прилеп, адреса, ул.“ Блаже 

Василески “ бр.16. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1422 се именуваат :  

 
3.  Маријана Јованоска од Прилеп предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

н.м.Плетвар. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Гоце Јанушески од Прилеп предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. ,, Борка 

Талески,, бр.101. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1422 се избираат :  

 
5. Велика Јованоска од Прилеп вработена во ООУ “ Добре Јованоски “, Прилеп, адреса, ул.,, 

Павел Шатев,, бр.48. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Анета Станкоска од Прилеп вработена во ОУ “Пецо Даскалот“ н.м. Долнени, адреса, ул. ,, 

Димко Костоски Мирисал ,, бр.12. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1422 се именуваат :  

 
7. Весна Митреска од Прилеп предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

,, Октомвриска,, бр. 118. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

8. Марија Степаноска  од Прилеп предложена од политичката партија СДСМ, адреса,ул. “Цане 
Коњарец“ бр. 108. 
 

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.  

 

Бр.11-20/2 

 Прилеп 27.09.2017 г
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

164 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Весна Станкоска од Прилеп 

вработен/а во ООМУ „ Ордан Михајлоски Оцка “ Прилеп, адреса, ул. ,, Димко Костоски Мирисал 
,, бр. 12. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1423 се избира Емилија Ѓорѓиоска 

од Прилеп вработен/а во Економски Факултет Прилеп, адреса, ул. „ Павел Шатев,, бр. 40. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1423 се избираат :  

 
1. Аце Шишкоски од Прилеп вработен/а во ЈНУ Институт за тутун Прилеп, адреса, ул. ,, 
Златибор ,, бр.9. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Ице Кебакоски од Прилеп вработен/а во ООУ „ Кочо Рацин“ Прилеп, адреса, ул.„ Целе 

Павлоски Џгуре “ бр.9. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1423 се именуваат :  

 
3.  Дејан Мицески од Општина Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, н.м.Беловодица. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Кирил Трајкоски од Општина Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, 

н.м. Беловодица. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1423 се избираат :  
 

1) Афродита Тошеска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески 
Прилеп, адреса, ул.,, Рајко Жинзифов,, бр.1/7. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Габриела Златеска од Прилеп вработен/а во Агенција за храна и ветеринарство на РМ 

адреса, ул. ,, Златибор ,, бр.29. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1423 се именуваат :  

 
3) Олгица Катароска од Општина Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, н.м. Беловодица. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

4) Мира Трајковска од Општина Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса 
н.м. Селце. 

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.  

 

          Бр .11 – 4 / 2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

29.08.2017 Пр и л е п , 

г о д . 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Лидија Котеска од Прилеп 

вработен/а во ООУ “Блаже Конески“ Прилеп, адреса, ул.  “Републиканска“ бр. 42. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1424 се избира Александар 

Чапрагоски од Прилеп вработен/а во ОСМУ „Д-р Јован Калаузи “ Битола, адреса, ул. „ Сашо 
Китаноски,, бр. 49. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1424 се избираат :  

 
1. Венета Цветаноска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул.,, Целе 

Павлоски-Џгуре ,, бр.6. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Валентина Трајкоска Петковска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 

Талески Прилеп, адреса, ул.“ Победа “ бр.53. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1424 се именуваат :  

 
3.  Александар Јорданоски од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, н.м.Ореовец. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Менде Миноски од Општина Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, 

н.м. Ореовец. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1424 се избираат :  
 

1) Јасминка Димовска од Прилеп вработен/а во СОУ ЕПТУ “ Кузман Јосифоски – Питу “ 
Прилеп, адреса, ул. ,,Трајко Сандански,, бр.1-2/15. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Оливер Николоски од Прилеп вработен/а во ООУ „ Климент Охридски “ Прилеп адреса, 

ул. ,,Велјко Влаховиќ ,, бр.2/14. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1424 се именуваат :  

 
3) Владимир Ѓоргиески од Прилеп предложен/а од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, н.м. Ореовец. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

4) Христина Ристеска од Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса н.м. 
Мало Коњари. 

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.  

 

          Бр .11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 Пр и л е п , 

г о д . 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 

 

 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

168 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Цветанчо Волчески од 

Прилеп вработен/а во ООУ “Климен Охридски“, Прилеп, адреса, ул.“Марксова“ бр.10. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1427 се избира Катерина 

Талимџиоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул. „ Партизански 
одреди,, бр.14. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1427 се избираат :  

 
1. Елизабета Катароска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп, адреса, 

ул. ,, Орде Тодороски – Шемко ,, бр.38. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Вера Цветкоска од Прилеп вработен/а во ООу “Кочо Рацин“ Прилеп, адреса, ул.“Браќа 

Ламески“ бр.25/10. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1427 се именуваат :  

 
3.  Пецо Крстески од село Големо Радобил, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, село Големо Радобил, 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Дејан Димоски од Прилеп предложен од политичката партија СДСМ, адреса,ул. “ Владо 

Стојаноски “ бр.35, 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1427 се избираат :  

 
1) Валентина Костоска од Прилеп вработен/а во ООУ „ Круме Волнароски “, село 

Тополчани, Прилеп, адреса, ул.,,Партизански одреди ,, бр.7. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Горан Ристески од Прилеп вработен во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул.“Панко 

Брашнаров“ бр.21. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1427 се именуваат :  

 
3) Христијан Цекоски од село Големо Радобил, предложена од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса, село Големо Радобил, 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

4)  Борис Јакимовски од Прилеп  предложена од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “ 
Владо Стојаноски “ бр.53.  

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.  

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и 
врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ 
бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Aхил Јаков од  Прилеп 

вработен во ООУ “Климент Охридски“, Прилеп , адреса, ул.“Даме Гагалески“ бр. 3 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1431 се избира Славица Иваноска 

од Прилеп вработена во ООУ „ Добре Јованоски “, Прилеп , адреса “ Цане Коњарец “, бр. 42. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1431 се избираат :  

 
1. Весна Гагалеска од Прилеп вработена во ЈЗУ Здравствен дом , Прилеп, адреса  “ Ленин “, бр. 

116; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Изабела Зазоска од Прилеп вработена во ОУ „ Вера Циривири Трена “ н.м.Дебреште, 

адреса ул.  “ Цане Коњарец “, бр 5; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1431 се именуваат :  

 
3.  Трајче Талески од н.м. Старо Лагово, предложен од политичката партија ВМРО- 

ДПМНЕ,адреса н.м. Старо Лагово,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Милан Иваноски од  Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса  бул.„ 

Маршал Тито “, бр.89 А; 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1431  се избираат :  
 
5. Жанин Ристески од Прилеп вработен во ООУ „ Рампо Левката “, Прилеп, адреса ул.“Киро 

Базерко“, бр.42; 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Билјана Марковска од Прилеп вработена во СОУ ЕПТУ „ Кузман Јосифоски Питу “, адреса  

ул.“ Киро Базерко “ бр. 30, 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1431 се именуваат :  

 
7. Александар Велески од н.м. Старо Лагово, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса н.м. Старо Лагово,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Сена Богданоска од  Прилеп, предложена од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “ Пере 

Тошев “ бр. 87 
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.  
 
 
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Марија Јанкулоска од 

Прилеп вработен во ООУ “ Круме Волнароски “ с. Тополчани, адреса: населба без уличен 
систем 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1432 се избира Маре Наумоска од 

Прилеп вработена во Општина Прилеп , адреса “ Јонче Крстечанец “, бр. 32. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1432 се избираат :  

 
1. Зоран Јанкулоски од н.м. Беровци, вработен во АКН – ОКН  Прилеп,  

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Борка Соколоски од Прилеп,  вработена во Економски факултет Прилеп, адреса,  ул.  “ 

Бошко Јанкоски“, бр 16; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1432 се именуваат :  

 
3.  Рубинчо Богоески од н.м. Беровци, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Пецо Размоски од н.м. Беровци Прилеп предложен/а од политичката партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1432  се избираат :  
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5. Роза Зазоска од Прилеп вработен во ООУ “ Кире Гавриловски Јане “, Прилеп, адреса 

ул.“Цане Kоњарец “ бр. 5  
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Снежана Алексоска од Прилеп вработена во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп “, адреса  ул.“ 

Кире Гаврилоски “ бр. 29А, 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1432 се именуваат :  

 
7. Марјанчо Јанчески од н.м. Беровци, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Ѓорѓија Стојаноски од  н.м Беровци,  предложен од политичката партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-4/2 

 Прилеп 29.08.2017 г
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Оклеска од  Прилеп 

вработен во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса ул. ”Лазо Филипоски” бр. 86 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1433 се избира Гордана Трајкоска 

од Прилеп вработена во Економски факултет Прилеп, ”Лазо Филипоски” бр. 85. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1433 се избираат :  

 
1. Елизабета Јованоска од Прилеп вработена во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса   ”Лазо Филипоски” бр. 3; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Александар Ацески од Прилеп вработен ЈНУ Институт за старословенска култура, Прилеп, 

адреса ул.  “ Цане Коњарец “, бр 137; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1433 се именуваат :  

 
3.  Ѓорѓе Јовановски од н.м. Волково, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Филип Јурукоски од н.м Галичани предложен/а од политичката партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1433  се избираат :  
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5. Роберт Ангелески од Прилеп вработен во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса ул.“Лазо 
Филипоски“, бр.65А 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Стојан Аврамоски од Прилеп вработена во Општина Прилеп, адреса  ул.“Цане Kоњарец“ 

бр. 83, 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1433 се именуваат :  

 
7. Орде Јосифоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Михаил Врцкоски од  Прилеп, ул. “ Јоле Андоноски “ бр. 6,  предложен од политичката 

партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-4/2 

 Прилеп 29.08.2017 г
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 

Општина Прилеп вработен во ООУ „ Климент Охридски “  од Прилеп, адреса: н.м. Галичани. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1434 се избира Јасмина Ристеска 

од Општина Прилеп вработена во Минисерство за труд и социјална политика, адреса: 
н.м.Галичани. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1434 се избираат :  

 
1. Mиле Анѓелески од Прилеп вработен во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 

Прилеп, адреса: ул. “Пане Талески“ бр. 32 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Томе Атанасоски од Општина Прилеп вработен во ООУ „ Круме Волнароски “ с. Тополчани, 

адреса н.м Галичани. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1434 се именуваат :  

 
3. Сашо Велјаноски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

адреса н.м. Галичани; 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Рубин Јурукоски од Општина Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса 

н.м Галичани. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1434  се избираат :  

 
5. Александра Бошеска од Прилеп вработена во Детска градинка “Наша Иднина” Прилеп, 

адреса ул.“Лазо Филипоски“, бр.71 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Тони Петковски од Прилеп вработен во Министерство за финансии -УЈП, адреса  ул.“Цане 

Kоњарец“ бр. 86А, 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1434 се именуваат :  

 
7. Благојче Стеваноски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса  н.м Галичани, 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Игорчо Јосифоски од  Општина Прилеп ,    предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса  н.м Галичани. 
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.  

 
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Николоски од 

Општина Прилеп вработен во Општина Прилеп,   , адреса  н.м Ново Лагово. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1435 се избира Јасминка Митреска 

од Општина Прилеп вработена во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа, Прилеп , 
адреса  н.м Ново Лагово. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1435 се избираат :  

 
1. Љубица Тасеска од Општина Прилеп вработена во ЈЗУ Општа Болница „ Борка Талески “, 

Прилеп, адреса  н.м Ново Лагово. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Сузана Јошеска од Прилеп вработена во СОУ ЕПТУ “ Кузман Јосифоски-Питу “ Прилеп, 

адреса ул.  “ Мукос “, бр 81; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1435 се именуваат :  

 
3.  Игор Николовски од н.м. Ново Лагово, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Јагода Андријеска од  н.м. Ново Лагово предложен/а од политичката партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1435  се избираат :  
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5. Томче Пажески од Прилеп вработен во ООМУ “Ордан Михајлоски Оцка “, Прилеп, адреса 

ул.“Осоговска“, бр.4; 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Даниела Трајкоска од Прилеп вработена во ПИОМ Прилеп, адреса  ул.“ Осоговска “ бр. 32, 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1435 се именуваат :  

 
7. Даниел Трајчески од н.м. Ново Лагово, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Никола Ангелески од  Прилеп, ул. “ Наум Наумоски Борче “ бр. 2/12,  предложена од 

политичката партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-20/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Цане Котески од  Прилеп 

вработен во Државен универзитет Гоце Делчев Штип, адреса: ул. “Моша Пијаде“ бр. 3/14 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1438 се избира Катерина 

Алавантиоска од Прилеп вработена во ЈЗУ Општа болница, Прилеп, адреса: ул. “Александар 
Македонски“ бр. 319 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1438 се избираат :  

 
1. Анета Илијоска од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница Прилеп, адреса:  ул. “Моша 

Пијаде“ бр. 3Г 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Наташа Лазароска од Прилеп вработен во Детска градинка “Наша Иднина“ Прилеп, адреса: 

ул. “Александар Македонски“, бр 284; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1438 се именуваат :  

 
3.  Сашо Христовски н.м. Чумово, предложена од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Стеван Петрески,  ул. “Моша Пијаде“ бр. 1/37 предложена од политичката партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1438  се избираат :  

 
5. Нада Бошеска од Прилеп вработен во ЈЗУ Општа болница Прилеп, адреса ул.“Моша 

Пијаде“, бр.1 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Бојан Митрески од Прилеп вработен во ООУ “Климент Охридски“ Прилеп, адреса  

ул.“Александар Македонски“ бр. 271 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1438 се именуваат :  

 
1. Зоранчо Димески н.м Чумово, 

предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ ,  

своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
2. Каролина Ристеска, н.м Мало Коњари,  предложена од политичката партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-4/2 

 Прилеп 29.08.2017 г
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

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 Мирјана Талеска од  Прилеп 

вработен во ООУ “Круме Волнароски“ с. Тополчани, адреса: ул. “Максим Горки“ бр. 6 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1439 се избира Милка Трајкоска од 

Прилеп вработена во СОУ Гимназија “Мирче Ацев“, Прилеп, адреса: ул. “Максим Горки“ бр. 46 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1439 се избираат :  

 
1. Робе Митрески од Прилеп, вработена во Општина Прилеп, адреса:  ул. “Динара“ бр. 64 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Зоре Цветкоски од Прилеп вработен во ЈНУ Институт за тутун Прилеп, адреса: ул. 

“Динара“, бр 31; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1439 се именуваат :  

 
3.  Рубинчо Мицески н.м. Штавица, предложена од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Елизабета Николоска,  ул. “Цане Коњарец“ бр. 133  предложена од политичката партија 

СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1439  се избираат :  

 
1. Николче Богоески од Прилеп вработен во Агенција за вработување на РМ, адреса 

ул.“Динара“, бр.92 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Сузана Крстеска од Прилеп вработен во ЈЗУ Општа болница Прилеп, адреса  ул.“Рампо 

Стојаноски“ бр. 24 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1439 се именуваат :  

 
3. Дејанче Илиески н.м Штавица, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Мартин Николовски, ул. Цане Коњарец бр. 133,  предложена од политичката партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-4/2 

 Прилеп 29.08.2017 г
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Љупчо Велкоски од  Прилеп 

вработен во ООУ “Блаже Конески“ Прилеп, адреса: ул. “Кузман Јосифоски“ бр. 52, 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1440 се избира Наташа Димеска од 

Прилеп вработена во ООУ “Блаже Конески“, Прилеп, адреса: ул. “Марксова“ бр. 105 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1440 се избираат :  

 
1. Светлана Ангелеска од Прилеп, вработена во ООУ “Климент Охридски“, Прилеп, адреса:  

ул. “Кузман Јосифоски“ бр. 200 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Гоце Трајкоски од Прилеп вработен во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса: населба без 

уличен систем; 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1440 се именуваат :  

 
3.  Сашо Јованоски н.м. Селце, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Гоце Трајкоски,  н.м. Селце предложен од политичката партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185 

 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1440  се избираат :  

 
1. Атанас Велески од Прилеп вработен во МФ-Управа за јавни приходи, адреса ул.“Пере 

Тошев“, бр.89/15 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Елка Арнаудова од Прилеп вработен во Агенција за вработување на РМ, адреса  

ул.“Самоилова“ бр. 79/1 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1440 се именуваат :  

 
3. Николче Кочоски н.м Селце, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Лидија Ристеска, н.м Селце,  предложена од политичката партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-4/2 

 Прилеп 29.08.2017 г
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Мери Спиркоска од  Прилеп 

вработен во ЦОУ „Лирија“ с. Житоше, адреса: ул. “Димче Антулески“ бр. 170. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1443 се избира Елизабета 
Пирганоска од Прилеп вработена во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, адреса: ул. “Ѓоре 
Димитриоски“ бр. 33. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1443 се избираат :  
 

1. Катерина Чакмакоска Клинческа од Прилеп, вработена во НУ Центар за култура “Марко 
Цепенков“, Прилеп, адреса,  ул. “Ѓоре Димитриоски“ бр. 18. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Koстадин Шеќероски од Прилеп вработен во ООУ “ Гоце Делчев“ Прилеп, адреса, ул. 

“Орде Чопела“ бр. 8 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1443 се именуваат :  
 
3. Златко Јорданоски од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. “Димче Антулески“ бр. 58. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Живко Мишкоски од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ,адреса: ул. “Димче 

Антулески“ бр. 72. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1443  се избираат :  
 

1. Ѓорѓи Лидев од Прилеп вработен во ЈНУ Институт за тутун Прилеп, адреса ул.“Ило 
Полутешка“, бр.36. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Петар Грижоски од Прилеп, вработен во АКН-ОКН Прилеп, адреса, ул.“Орде Чопела“ бр.61 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1443 се именуваат :  

 
3. Васе Трајкоска од Прилеп, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул.“Гога Јанкулоски“ бр. 37. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Вецко Цветаноски од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “Димче 

Антулески“ бр. 66. 
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.  
 
 
 

 

Бр. 11-22/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,04.10.2017 г.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1444 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1444 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1444 се избира Радмила Чавлеска од 

Прилеп вработен во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп, адреса, ул. “Борка Лопач“ бр. 6. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1444 се избира Роберт Лучески од 

Прилеп вработена во ООУ „Вера Циривири Трена“ с. Дебреште, адреса, ул. “Илија Компаниоски“ 
бр. 2. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1444 се избираат :  

 
1. Илија Барлески од Прилеп, вработена во Министерство за финанси –Управа за јавни 

приходи, Прилеп, адреса, ул. “Борка Лопач“ бр. 27. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Билјана Дамческа од Прилеп, вработена во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул. “Борка 

Лопач“ бр. 108. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1444 се именуваат :  

 
3. Златко Гаранџов од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, ул. 

“Борка Лопач“ бр. 41А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Александар Кокароски од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

“Борка Лопач“ бр.36А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1444  се избираат :  

 
1. Катерина Слабакоска од Прилеп вработена во ООУ “Кочо Рацин“ Прилеп, адреса 
ул.“Орде Чопела“, бр.84. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Мена Јакимоска од Прилеп вработен во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса,  ул. “Орде 

Чопела“ бр. 81. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1444 се именуваат :  

 
3. Звонко Кимоски од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, ул. “Борка 

Лопач“ бр. 82. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Богдана Забрчанец од Прилеп, предложена од политичката партија СДСМ,адреса, ул. “Орде 

Чопела“ бр. 47.    
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.  
 
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Емилија Миноска од  

Прилеп вработен во Детска градинка “Наша иднина“ Прилеп, адреса: ул. “Иљо Попадинец“ бр. 
57, 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1445 се избира Валентина Јовческа 

од Прилеп вработена во ООУ “Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари, Прилеп, адреса: ул. “Мире 
Цилкоски“ бр. 13 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1445 се избираат :  

 
1. Дијана Ивческа од Прилеп, вработена во ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески“, 

Прилеп, адреса:  ул. “Илија Компаниоски“ бр. 46 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тошко Пирганоски од Прилеп вработен во Општина Прилеп, адреса: ул. “Благоја Јовчески“ 

бр. 3 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1445 се именуваат :  

 
3. Валентина Ивческа ул. “Илија Компаниоски“ бр. 46, предложен од политичката партија 

ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Душан Спиркоски,  ул. “Иљо Попадинец“ бр. 1 предложен од политичката партија СДСМ,  
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1445  се избираат :  

 
1. Љупчо Аврамоски од Прилеп ООУ “Добре Јованоски“ Прилеп, адреса ул.“Илија 

Компаниоски“, бр. 28 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2.  Каролина Костоска од Прилеп вработен во Агенција за Катастар и недвижности Прилеп, 

адреса  ул. “Иљо Попадинец“ бр. 1Б 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1445 се именуваат :  

 
3. Славица Качароска ул. “Илија Компаниоски“ бр. 44, предложен од политичката партија 

ВМРО-ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Дејан Компаниоски, ул. “Благоја Јовчески“ бр. 1,  предложен од политичката партија СДСМ,  
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.  
 

 
 

Бр.11-4/2 

 Прилеп 29.08.2017 г
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Марија Ташкоска од 

Општина Прилеп вработена во Општина  Прилеп, адреса, н.м.Мажучиште. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1446 се избира Мендо Ташкоски од 

Општина Прилеп вработена во ООУ МУ „ Ордан Михајлоски Оцка “, Прилеп, адреса, н.м. 
Мажучиште. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1446 се избираат :  

 
1. Александар Арсов од Прилеп, вработена во ООУ „Манчу Матак“  с.Кривогаштани, адреса,  

ул. „Борка Лопач“ бр.42 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Петре Ташкоски од Прилеп вработен во Универзитет Св.Климент Охридски ЈНУ Институт за 

тутун Прилеп, адреса, н.м. Мажучиште. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1446 се именуваат :  

 
3. Кире Наумоски населено место Мажучиште, предложен од политичката партија ВМРО- 

ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Мирко Настоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса: 

н.м. Мажучиште. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1446  се избираат :  
 

1. Снежана Димоска од Прилеп ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп, адреса ул.“Ѓоре Димитриоски“, бр. 
69. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2.  Никола Јорданоски од Прилеп вработен во Министерство за финансии - Управа за јавни 

приходи, Прилеп, адреса,  ул. “Димче Антулески“ бр. 58. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1446 се именуваат :  

 
3. Гоце Наумчески од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ,адреса,н.м. Мажучиште.   
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Симе Видески од Општина Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса н.м. 

Мажучиште. 
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.  
 

 
 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп 27.09.2017 ,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1447 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1447. 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1447 се избира Лена Каралиоска од 

Општина Прилеп вработен во ООУ „ Кире Гаврилоски Јане “ Прилеп, адреса, н.м. Мало Коњари. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1447 се избира Иле Мишески од 

Општина Прилеп вработена во ООУ „ Страшо Пинџур “ с.Мало Коњари, Прилеп, адреса: н.м. 
Мало Коњари. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1447 се избираат :  

 
1. Славе Петкоски, вработен во ООУ “Страшо Пинџур“ н.м. Мало Коњари, адреса:  ул населба без 

уличен систем. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Љубица Јованоска Пашоска од Општина Прилеп вработен во ООУ „Блаже Конески“ 

Прилеп, адреса, н.м. Мало Коњари. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1447 се именуваат :  

 
3)  Дарко Јонзоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
адреса, н.м. Мало Коњари. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
3. Николче Димоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, 

н.м.Мало Коњари.  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1447  се избираат :  
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1) Виолета Петкоска од Општина Прилеп вработен, ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп, адреса, н.м. 

Мало Коњари. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Трајче Каралиоски од Општина Прилеп вработен во ООУ „ Гоце Делчев “ Прилеп, 
адреса, н.м. Мало Коњари. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1447 се именуваат :  

 
3) Дејан Чавески од Општина Прилеп,предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

н.м. Мало Коњари.  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Звонко Ристески од Општина Прилеп,предложен од политичката партија СДСМ, адреса, 

н.м. Мало Коњари.  
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.  
 

 
 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

              

 Прилеп,27.09.2017 год.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 

основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република 

Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 

34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската 

изборна комисија, на Седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав 

Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, 

Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Ленче Сркески од Општина 

Прилеп, вработен/а во ООУ „Јонче Смугрески“ село Обршани Кривогаштани, адреса: н.м. 
Големо Коњари. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1448 се избира Ленче Петкоска од 

Општина Прилеп, вработен/а во ООУ „ Страшо Пинџур “ село Мало Коњари, Прилеп, адреса: 
н.м. Мало Коњари.  

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1448 се избираат :  

 
1)Драге Јорданоски од Општина Прилеп, вработен/а во ООУ „ Страшо Пинџур “ село Мало 
Коњари, Прилеп, адреса, н.м. Големо Коњари. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2)Валентина Пеливаноска од Прилеп вработен/а во Универзитет Св. Климент Охридски 
ЈНУ Институт за тутун Прилеп, адреса, ул.“ Илија Полутешка “ бр.38. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1448 се именуваат :  

 
3)Никола Касниоски од Општина Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ, адреса, н.м. Големо Коњари. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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4) Бобан Божиноски од Општина Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, 
адреса, н.м. Големо Коњари. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1448  се избираат :  
 

1) Нада Димоска од Прилеп вработен/а во ФЗО на РМ,  Прилеп, адреса ул.“ Борка Лопач “ 
бр.20. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
 2)Киро Пеливаноски од Прилеп вработен/а во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, адреса ул.“ 
Илија Полутешка “ бр.38. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1448 се именуваат :  

 
3) Александар Талимџиоски од Општина Прилеп, предложен/а од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса, н.м. Големо Коњари. 

своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Кристијан Даноски од Општина Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, 

н.м. Големо Коњари. 

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.  
 

 
 

               Бр .11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

        Пр и л е п , 

27.09.2017г . 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Дејан Кебакоски од Општина 

Прилеп, вработен во ЈНУ Инситут за старословенска култура  Прилеп, адреса,  н.м. Кадино 
Село. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1449 се избира Мартина Цветкоска-

Ристеска од Прилеп вработена во ООУ„ Климент Охридски “, Прилеп, адреса, бул. “ Маршал 
Тито “ бр.45 Б/3. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1449 се избираат :  

 
1. Слободан Јанески од Прилеп, вработен/а во ООУ „ Климент Охридски “ Прилеп, адреса, ул. 

“ Зeленгора “ бр.25 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Елизабета Трајкоска од Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса, ул.“ 

Гога Ацев Симоноски “ бр.14. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1449 се именуваат :  

 
3. Живко Самарџиоски од н.м.Кадино Село, предложен од политичката партија ВМРО- 

ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Злате Неделкоски, предложен од политичката партија СДСМ, адреса: н.м. Кадино Село.  
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1449  се избираат :  

 
1. Тања Јованоска од Прилеп вработен/а во ООУ „Блаже Конески“, Прилеп, адреса ул.“ Савска“, 

бр. 70. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2.  Ацо Бурнески од Прилеп вработен/а во  ООУ „Кирил и Методиј“ село Канатларци, Прилеп, 

адреса  ул. “ Љубе Грујоски “ бр. 58 В. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1449 се именуваат :  

 
3. Бојан Самарџиоски, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса: н.м. Кадино 

Село.  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Зоре Јошески, предложен од политичката партија СДСМ, адреса: н.м. Кадино Село. 
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.  
 

 
 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп, 27.09.2017 год.   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017  година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Христина Дичоска од 

Прилеп, вработен/а во ООУ „Ѓорче Петров“ село Ропотово, Долнени, адреса ,ул. „Димо 
Наредникот “ бр.93/31. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1450 се избира Александра Патоска 

од Прилеп, вработена во Правен факултет Кичево, адреса, ул. “ Димо Наредникот “ бр.72/5. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1450 се избираат :  

 
1. Лидија Андревска од Прилеп, вработен/а во ЈНУ Институт за старословенска култура 
Прилеп, адреса, ул. „Димо Наредникот “ бр.61 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Марија Дафоска од Прилеп, вработен/а во Агенција за катастар на недвижности Прилеп, 

адреса, ул.„ Димо Наредникот “ бр.56/24. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1450 се именуваат :  

 
3. Соња Николоска од Прилеп, предложена од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса 

,ул. „ Димо Наредникот “ бр.52/6. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Виолета Иваноска од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул.„ Димо 

Наредникот “ бр.62. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1450  се избираат :  

 
5) Орде Николоски од Прилеп, вработен/а во СОУ „Орде Чопела“, Прилеп, адреса ,ул.„ Димо 

Наредникот “, бр.52/6. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6)  Зоран Јовески од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа Болница „ Борка Талески“ , Прилеп, 

адреса  ул. „ Димо Наредникот “ бр.0/9. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1450 се именуваат :  

 
7) Оливера Кусибојоска од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,адреса 

,ул. „ Андон Слабејко “ бр.150А. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8) Јане Илчески од Прилеп,  предложен од политичката партија СДСМ,адреса, ул. „Димо 

Наредникот “ бр.65.  
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.  
 

 
 

Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

           Прилеп,29.08.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Весна Зероска од Прилеп, 

вработен/а во ОУ „Пере Тошев“ село Дупјачани, Долнени, адреса бул. „Маршал Тито “ бр.85 А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1451 се избира Гордица 

Димитриевска Груеска од Прилеп, вработена во СОУ Гимназија  „Мирче Ацев“ Прилеп, адреса 
бул.„ Маршал Тито “ бр.87 А/6. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1451 се избираат :  
 

1. Лепа Шарќевиќ од Прилеп, вработен/а во СОУ ЕПТУ „Кузман Јосифоски Питу“, Прилеп, 
адреса бул. “ Маршал Тито  “ бр.47 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Сашо Тошески од Прилеп, вработен/а во Министерство за економија – Биро за метрологија, 

адреса ул.„ Зеленик “ бр.6. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1451 се именуваат :  

 
3. Гордана Лашкоска од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 

бул. „ Маршал Тито “ бр.85А/6. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Стевче Петрески од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса бул. „ 

Маршал Тито “ бр.63. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1451  се избираат :  
 

1) Роберт Иваноски од Прилеп, вработен/а во Министерство за финансии Прилеп, адреса ул.„ 
Кузман Јосифоски “, бр.11/2. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2)  Елизабета Митреска од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса  ул. „ 

Зеленик“ бр.2А/7. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1451 се именуваат :  

 
3) Тони Ѓоргиевски од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ,адреса бул. 

„ Маршал Тито “ бр.87. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Викторија Чупетреска од Прилеп,  предложен од политичката партија СДСМ,адреса бул. „ 

Маршал Тито“ бр.95/1.  
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.  
 

 
 

        Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,29.08.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Киро Богески од Прилеп, 
вработен/а во Општина Прилеп, адреса, бул. “Пиринска“ бр.45 А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1452 се избира Фросина Мирческа 

од Прилеп, вработена во СОУ “Кузман Јосифовским Питу“ Прилеп, адреса, “Пиринска“ бр.96 А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1452 се избираат :  

 
1. Злате Даноски од Прилеп, вработен/а во Општина, Прилеп, адреса ул. “Пиринска“ бр. 22 А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Соња Алексоска од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп, 

адреса ул. “Пиринска“ бр.50. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1452 се именуваат :  

 
3. Александра Јолеска Џингоска од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса, ул. „Даме Гагалески“ бр.4. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Димко Мијајлески од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. „Пецо 

Крстески“ бр. Д14. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1452  се избираат :  
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5. Билјана Илиоска од Прилеп вработен/а во ООУ „Рампо Левката“ Прилеп, адреса, ул.“Пиринска“, бр.34. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6.  Методија Ристески од Прилеп, вработен во Општина Прилеп, адреса  ул. “Пиринска“ 

бр.55А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1452 се именуваат :  

 
7. Филип Дојчиноски од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса 

ул. “Пиринска“ бр. 25. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Стојанка Димова од Прилеп,  предложена од политичката партија СДСМ, адреса бул. 

“Пиринска“ бр. 128. 
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.  

 
 

Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

           Прилеп,29.08.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Македонка Атанасоска од  

Прилеп, вработен во СОУ „Таки Даскало“ Битола, адреса ул. „Раде Иваноски“ бр. 29. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1453 се избира Розита Атанасоска 

од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп, адреса ул. „Тризла“ бр. 
6Б. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1453 се избираат :  

 
1. Боби Јанкулоски од Прилеп, вработен во ООУ „Кире Гаврилоски Јане“, Прилеп, адреса  ул. 

„Сутјеска“ бр. 4. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Сашко Србиноски од Прилеп, вработен во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, адреса, ул. 

“Сутјеска“ бр. 40. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1453 се именуваат :  

 
3. Марјан Конески  од Прилеп , предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, ул. 

“Раде Иваноски“ бр. 6. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Венета Јованоска од Прилеп,  предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

“Тризла“ бр. 7А. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1453  се избираат :  
 
5. Катерина Чавлеска Трпкоска од Прилеп, вработена во ООУ „Рампо Левката“, Прилеп, 

адреса ул.“Тризла“, бр.9. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Нелита Кремческа од Прилеп, вработен во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески “ Прилеп, 

адреса  ул. „Љубен Лапе“ бр. 9А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1453 се именуваат :  

 
7. Зоран Михајлоски од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,адреса , 

ул. “Раде Иваноски“ бр. 17. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Методија Николоски од Прилеп,  предложена од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

“Тризла“ бр. 11.  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

           Прилеп,29.08.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Кирил Иваноски од  Прилеп, 

вработен во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса ул. „Круме Волнароски“ бр. 29Г. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1454 се избира Роберта Павлоска 

од Прилеп, вработена во ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци, Прилеп, адреса ул. „Круме 
Волнароски“ бр. 177. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1454 се избираат :  
 

1. Спасија Бачаноска од Прилеп, вработен во Фонд за ПИОМ, Прилеп, адреса ул. „Круме 
Волнароски“ бр. 20. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Наташа Икадиновиќ-Талеска од Прилеп, вработен во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса 

ул. „Круме Волнароски“ бр. 110. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1454 се именуваат :  

 
3. Дејан Атанасоски од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса ул. 

“Круме Волнароски“ бр. 72. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Илија Ристески од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса ,  ул. “Круме 

Волнароски“ бр. 30. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1454  се избираат :  
 
5. Дајана Тодороска од Прилеп ,вработена во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса ул. „Круме 

Волнароски“ бр. 10. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Александар Тодески од Прилеп, вработен во НУ ЦК „Марко Цепенков“ Прилеп, адреса  ул. 

„Круме Волнароски“ бр. 120. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1454 се именуваат :  

 
7. Зоран Јанкоски  од Прилеп  , предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса , 

ул. “Тризла“ бр. 3.  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Зоран Јованоски од Прилеп,  предложена од политичката партија СДСМ, адреса , ул. 

“Круме Волнароски“ бр.42. 
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.  

 
 

Бр.11-4/2     ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  

           Прилеп,29.08.2017 год.               

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Сузанка Димоска од  

Прилеп, вработен во Агенција за вработување на РМ, Прилеп, адреса, ул. „Митко Цветаноски“ 
бр. 12. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1455 се избира Билјана Трчкоска од 

Прилеп, вработена во ЦОУ „Лирија“ с. Житоше, адреса ул. “Митко Цветаноски“ бр. 22А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1455 се избираат :  

 
1. Даниела Басароска од Прилеп , вработен во Фонд за ПИОМ, Прилеп, адреса ул. “Митко 

Цветаноски“ бр. 1. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Марјанчо Басароски од Прилеп, вработен во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса ул. 

“Митко Цветаноски“ бр. 1. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1455 се именуваат :  

 
3. Славе Стојаноски од Прилеп,  предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

адреса,ул. „Митко Цветаноски“ бр. 16 . 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Зоран Велкоски од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ,адреса ул.„Митко 

Цветаноски“ бр. 7.   
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1455  се избираат :  

 
5. Душан Иваноски од Прилеп, вработен во ОУ „Пере Тошев“ с. Дупјачани, Долнени, адреса 

„Митко Цветаноски“ бр. 44. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Сузана Стојаноска од Прилеп, вработена во Детска градинка “Наша иднина“, Прилеп, 

адреса ул. „Митко Цветаноски“ бр. 78. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1455 се именуваат :  

 
7. Илче Богданоски  од Прилеп , предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,адреса 

ул. “Митко Цветаноски“ бр. 41.  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Елизабета Јакимоска од Прилеп, предложена од политичката партија СДСМ,адреса ул. 

“Митко Цветаноски“ бр. 64.  
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.  

 
 

Бр.11-4/2     ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  

          Прилеп,29.08.2017 год.               

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456/1 

 

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1456/1 
 
За претседател на избирачкиот одбор број 1456/1  се избира Виолета Василеска од  

Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп, адреса, ул. “Кукушка“ бр. 10. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1456/1 се избира Марија Василеска 

од Прилеп, вработена во ООУ „Блаже Конески“, Прилеп, адреса, ул. “Кукушка“ бр. 10. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1456/1 се избираат :  

 
1. Милан Петрески од Прилеп, вработен во ЈУ Градска библиотека „Борка Талески“, Прилеп, 

адреса ул. “Митко Цветаноски“ бр. 23. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Живко Ѓорески од Прилеп, вработен во СОУ „Ристе Ристески - Ричко“, Прилеп, адреса, ул. 

“Митко Цветаноски“ бр. 4. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1456/1 се именуваат :  

 
3. Тајфур Алиоски од Прилеп , предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, ул. 

„Дабнички завој“ бр. 41. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Драга Талеска од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “11-ти 

Октомври“ бр. 178.  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1456/1  се избираат :  
 

1. Татјана Иваноска од Прилеп, вработена во ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци, 
Прилеп, адреса, ул. „Митко Цветаноски“ бр. 44. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Дано Кремчески од Прилеп, вработен  во СОУ „Наум Наумоски Борче“, Крушево, адреса ул. 

“Раде Иваноски“ бр. 41. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1456/1 се именуваат :  

 
3. Ејхан Емрулоски ул. “Дабнички завој“ бр. 62, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Јане Ристески од  Прилеп,  предложена од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “11-ти 

октомври“ бр. 137.  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-4/2     ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  

 Прилеп,29.08.2017 год.               

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017  година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Aида Јорданоска од  

Прилеп, вработена во ОУ „Пере Тошев“ с. Дупјачани, Долнени, адреса, ул. “Круме Волнароски“ 
бр. 114. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1456 се избира Габриела 

Јосифоска Димеска од Прилеп, вработена во ООУ „Кире Гаврилоски Јане“, Прилеп, адреса, ул. 
“Круме Волнароски“ бр. 63. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1456 се избираат :  
 

1. Дујназаде Исмаилоска од  Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ 
Прилеп, адреса, ул. “Дабнички завој“ бр. 66. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Најдо Тодески од Прилеп, вработен во НУ ЦК „Марко Цепенков“, Прилеп, адреса, ул. “Круме 

Волнароски“ бр. 120. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1456 се именуваат :  

 
3. Иса Елмазоски од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,адреса, ул. 

“Мице Козар“ бр. 199.   

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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4. Зоран Најдоски од  Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ,адреса,ул. “11-ти 
Октомври“ бр. 220.  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1456  се избираат :  
 
5. Борис Лимбевски од Прилеп ,вработен во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп, 

адреса ул. “Круме Волнароски“ бр. 47. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Мила Арапческа од Прилеп, вработена во Факултет за биотехнички науки - Битола, адреса 

ул. “Круме Волнароски“ бр. 48. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1456 се именуваат :  
 
7. Роберт Амедоски од  Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , адреса, 

ул. “Дабнички завој“ бр. 91. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Зоран Орданоски од Прилеп,  предложена од политичката партија СДСМ, адреса ул. “Браќа 

Шенкоски“ бр. 30. 
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.  
 
 
 

 

        Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,29.08.2017 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Цветанка Ѓорѓиоска од  

Прилеп вработена во СОУ “Ристе Ристески Ричко“ Прилеп, адреса: ул. “Васил Главинов“ бр. 2, 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1457 се избира Олга Дамеска од 

Прилеп вработена во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса: ул. “Ѓорѓи Абаџиев“ бр. 25. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1457 се избираат :  

 
1. Мирјана Ристеска од Прилеп, вработена во ООУ „Добре Јованоски“, Прилеп, адреса, ул. 

“Васил Главинов“ бр. 23. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Елизабета Рулеска од Прилеп, вработена во Министерство за економија - ДПИ, Прилеп, 

адреса, ул. “Ѓуро Салај“ бр. 43. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1457 се именуваат :  

 
3. Роберт Стојанов од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, ул. 

“Гога Димитриоски“ бр.117. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Александра Јорданоска од Прилеп,предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

“Ѓуро Салај“ бр. 42. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1457  се избираат :  
 

1) Орде Цветаноски од Прилеп, вработен во СОУ Гимназија “Мирче Ацев“, Прилеп, 
адреса, ул. “Васил Главинов“ бр. 13. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Гоце Арсов од Прилеп,  вработен во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, адреса ул. “Борка Лопач“ бр. 

42. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1457 се именуваат :  

 
3) Зоран Цветкоски од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса, 

ул. “ “Ѓуро Салај“ бр. 33. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Пандора Јорданоска од Прилеп, предложена од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

“Ѓуро Салај“ бр. 42.   
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.  
 
 
 

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 
следното  
 

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 Усеин Арифоски од 

Општина Прилеп, вработен во ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци, адреса, н.м Канатларци 
н.м. .  

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1494 се избира Хусеин Мемишоски 

од Општина Прилеп, вработен во ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци, адреса,н.м Канатларци . 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1494 се избираат :  

 
1. Ферди Булут од Општина Прилеп, вработен во ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци, 

адреса н.м Канатларци . 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Васко Нечовски од Општина Прилеп, вработен во ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци, 

адреса, н.м Канатларци . 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1494 се именуваат :  

 
3. Усеин Ибраимоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

адреса, н.м Канатларци. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Метин Мемишоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, 

н.м Канатларци. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1494  се избираат :  

 
1. Захарица Пешталеска-Талески од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница „Борка 

Талески“ Прилеп, адреса, ул. “Будимаш“ бр. 18Б-6. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Рената Вренцоска од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп, 

адреса, ул. “Будимаш“ бр. 13. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1494 се именуваат :  

 
1. Невзат Асаноски  од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ , 

адреса, н.м Канатларци. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
2. Бајрам Незироски од Општина Прилеп,    предложен  од политичката партија СДСМ,адреса, 

н.м Канатларци.  
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.  
 
 
 

 

         Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  Прилеп,29.08.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 

Општина Прилеп, вработен во СОУ „Таки Даскало“ Битола, адреса, н.м Ерековци . 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1495 се избира Андријана Најдоска 

од Прилеп, вработена во ООУ „Јонче Смугрески“ с. Обршани, Кривогаштани, адреса ул. „Цане 
Коњарец“ бр. 3А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

             За членови на избирачкиот одбор број 1495 се избираат :  
 

1. Роберт Ристески од Општина Прилеп, вработен во ДУ Дом „Мирка Гинова“ Битола, адреса, 
н.м Ерековци . 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Сашко Чорбески од Прилеп, вработен во ЈЗУ Општа „Борка Талески„ Прилеп, адреса, ул. 

„Цане Коњарец“ бр. 35А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1495 се именуваат :  

 
3. Димитар Неданоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО- 

ДПМНЕ, адреса, н.м Ерековци. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Даниела Глигуроска  од Општина Прилеп , предложен од политичката партија 

СДСМ,адреса, н.м Ерековци.  
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1495  се избираат :  

 
5. Зора Пешталеска од Прилеп ,вработена во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп, 

адреса, ул. “Цане Коњарец“ бр. 4. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6. Анастасија Димеска од Прилеп, вработена во ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп, адреса, 

ул. “Савка Маневска“ бр. 3А. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1495 се именуваат :  

 
3. Димитар Неданоски од  Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ ,адреса, н.м Ерековци . 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Ангел Глигороски од Општина Прилеп,  предложена од политичката партија СДСМ,адреса, 

н.м Канатларци . 
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.  
 
 
 

 

         Бр.11-4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
Прилеп,29.08.2017 год.   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Наталија Проданоска  - 

Ристеска, вработена во СОУ ЕПТУ “ Кузман Јосифоски Питу“ Прилеп, адреса: ул. “ Кире 
Ристески Србинот“ бр.16. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1496 се избира Горан Трајкоски, 

вработен во Министерство за финансии - УЈП, адреса: ул. “Лазо Филипоски“ бр. 85 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1496 се избираат :  

 
1. Видан Митрески од Прилеп, вработен/а во Министерство за финансии – Управа за 
Јавни Приходи, адреса, ул. “Блаже Иваноски“ бр. 30. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2.  Анета Стојаноска од Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп, адреса: ул. “Цане Коњарец“ 

бр. 108. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1496 се именуваат :  

 
3. Раде Ристески од Општина Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ,адреса од н.м. Марул. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Сашо Ангелески од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “Круме 

Спиркоски“ бр. 13А. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1496  се избираат :  

 
1)Тони Ташкоски од Прилеп, вработен/а во ООУ “Кире Гаврилоски – Јане“, Прилеп, адреса, 
ул. “Лазо Филипоски“ бр.40. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2)Пеце Мрсески од Прилеп, вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа, 
Прилеп, адреса, ул. “Блаже Иваноски“ бр.24. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1496 се именуваат :  

 
3) Марјанчо Цветкоски од Општина Прилеп, предложен/а од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, адреса, н.м. Марул.  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Анушка Ристеска од Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “ 

Кире Гаврилоски “ бр. 9 А. 
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.  
 
 
 

 

Бр. 11 – 20 / 2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 год.         Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  

 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

224 

 

 

 

 

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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Каролина Мицеска, 

вработена во НУ ЦК “Марко Цепенков“ Прилеп, адреса: ул. “Моша Пијаде“ бр. 1/82 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1497 се избира Цане Аџиоски, 

вработен во ООУ “Кочо Рацин“, Прилеп, адреса: ул. “Моша Пијаде“ бр. 1/5 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1497 се избираат :  

 
1. Олга Долгоска, вработен во детска градинка “Наша иднина“, Прилеп, адреса: ул. “Моша 

Пијаде“ бр. 36 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Kети Стевананџија, вработена во ООУ “Кире Гаврилоски Јане“, адреса: ул. “Кузман 

Јосифоски“ бр. 34А 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1497 се именуваат :  

 
3. Илчо Петрески, од с. Подмол, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Менде Талески,  од с. Подмол, предложен од политичката партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1497  се избираат :  

 
1. Жарко Тасески, од Прилеп вработен во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса: ул. “Моша Пијаде“ бр. 4/9 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Светлана Јованоска, од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница Борка Талески, Прилеп, 

адреса: ул. “Ахиепископ Доситеј“ бр. 19 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1497 се именуваат :  

 
1. Ладомир Димитриески, од с. Подмол, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
2. Никола Петрески, од с. Подмол,  предложен од политичката партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Анеза Дворчанец - 

Биновска, вработена во ООУ “Кире Гаврилоски - Јане“ Прилеп, адреса: ул. “Никола Тесла“ бр. 
16 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1499 се избира Звонко Мирчески,, 

вработен во ООУ “Кочо Рацин“, Прилеп, адреса: ул. “Никола Тесла“ бр. 6/А 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1499 се избираат :  

 
1. Панче Дамески, вработен во Универзитет “Климент Охридски“ Битола-Ветеринарен 

факултет, Прилеп, адреса: ул. “Браќа Миладиновци“ бр. 231/1 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Снежана Јованоска, вработена во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа, Прилеп, 

адреса: ул. “Козара“ бр. 5 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1499 се именуваат :  

 
3. Благоја Петкоски, од с. Лопатица, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Злата Велкоска,  ул. “Моша Пијаде“ бр. 3/10, предложен од политичката партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1499  се избираат :  

 
1. Цветко Трајкоски, од Прилеп вработен во ДС Дом “Орде Чопела“, Прилеп, адреса: ул. 

“Никола Тесла“ бр. 38 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Васил Тодороски, од Прилеп, вработена во Дом за стари лица “Киро Крстески – Платник“, 

Прилеп, адреса: ул. “Димче Мирчески Бањарот“ бр. 1 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1499 се именуваат :  

 
1. Благоја Петкоски, од с. Лопатица, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,  

своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
2. Ристе Степаноски, ул. “Цане Коњарец“ бр. 108,  предложен од политичката партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
              

 Прилеп,27.09.2017 год.

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Калина Секулоска, 

вработена во СОУ Гимназија  “Мирче Ацев“ Прилеп, адреса: ул. “Климент Охридски“ бр. 6/11 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1500 се избира Ратка Степаноска,, 

вработена во ООУ “Круме Волнароски“. Тополчани, адреса: ул. “Маршал Тито“ бр. 33 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1500 се избираат :  

 
1. Љубе Пројчески, вработен во МЗШВ Управа за хидрометеоролошки работи, Прилеп адреса: 

ул. “Маршал Тито“ бр. 21 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Горан Илиоски, вработен во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса: ул. “Борка Медарот“ бр. 

12А 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1500 се именуваат :  

 
3. Пецо Радичоски, од с. Тополчани, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Александар Tрајчески од Општина Прилеп, предложен/а од политичката партија СДСМ, 

адреса, ул. “ Маршал Тито “ бб, н.м. Тополчани.  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1500  се избираат :  

 
1. Оливер Талески, од Прилеп вработен во СОУ “Ристе Ристески - Ричко“, Прилеп, адреса: ул. 

“Климент Охридски“ бр. 4/29 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Дарко Петанчески, од Прилеп, вработена во Општина Прилеп, адреса: ул. “Раде Спасески - 

Даскалот“  с. Тополчани 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1500 се именуваат :  

 
3. Ангелина Тасевска, од с. Тополчани, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4. Моника Степаноска, од с. Тополчани,  предложен од политичката партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27. 09. 2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Стојко Колески, вработен во 

OОУ “Круме Волнароски“ с. Тополчани, Прилеп, адреса: ул. “Ѓорче Петров“ бр. 17 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1501 се избира Зоран Димоски,, 

вработен во СОУ “Ѓорче Петров“, Прилеп, адреса: ул. “Ѓорѓи Сугаре“ бр. 10 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1501 се избираат :  

 
1. Билјана Темелкоска, вработен во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 

музеј Прилеп, Прилеп адреса: ул. “Боца Иваноска“ бр. 7 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Валентина Пенкова, вработена во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса: ул. “Ѓорѓи Сугаре“ 

бр. 14 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1501 се именуваат :  

 
3. Наталија Мицеска, од с. Веселчани, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Милан Димитриоски,  од с. Веселчани, предложен од политичката партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

231 

 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1501  се избираат :  
 

1. Петра Цуцуловска, од Прилеп, вработена во ООУ “Кире Гаврилоски - Јане“, Прилеп, адреса: 
ул. “Пенко Здравкоски“ бр. 16 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Делфина Спиркоска, од Прилеп, вработена во Детска Градинка “Наша иднина“, Прилеп, 

адреса: ул. “Цар Самоил“ бр. 2 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1501 се именуваат :  

 
5. Роберт Пашоски, од с. Веселчани, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
6. Владимир Бришкоски од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

“Прилепски Бранители “ бр.136.  

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.  
 
 
 

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Драге Звездакоски од 

Општина Прилеп, вработен во Општина, Прилеп, адреса, н.м Загорани . 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1502 се избира Александра Конеска 

од Прилеп, вработен во СОУ „Ристе Ристески - Ричко“, Прилеп, адреса, ул. „Благоја Николоски“ 
бр. 14. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1502 се избираат :  

 
1. Нада Звездакоска од Општина Прилеп, вработена во ДСД НХ „Орде Чопела“, Прилеп, адреса, 

н.м Загорани .   

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Рампо Макешоски од Прилеп, вработен во Општина Прилеп, адреса, ул. „Бошко Корчагин“ 

бр. 58. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1502 се именуваат :  

 
3. Дарко Мицкоски од Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, адреса, н.м 

Загорани. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Марјан Мицкоски од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. 

“Егејска“ бр. 156. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1502  се избираат :  
 
1. Здравко Ристески од Прилеп, вработен во СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп, адреса, ул. 

“Бошко Корчагин“ бр. 20. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2. Зоран Здравески од Прилеп, вработен во Општина Прилеп, Прилеп, адреса, ул. “Бошко 

Корчагин“ бр. 13. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1502 се именуваат :  

 
7. Оливер Јанкулоски, од  Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ ,адреса н.м Загорани . 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8. Антонио Михајлоски од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ,адреса, ул. “Поп 

Аврамија“ бр. 118.    
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.  
 
 
 

 

                     Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

          Прилеп,29.08.2017  

год. 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Васко Јорданоски, вработен 

во ООУ „Пецо Даскалот“ с. Долнени, адреса: ул. “11-ти Окомври“ бр. 250А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1503 се избира Натали Танеска 

Спиркоска, вработена во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса: ул. “Кеј 9-ти септември“ бр. 108Б-
30 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1503 се избираат :  

 
1. Петкана Цветкоска, вработена во СОУ гимназија “Мирче Ацев“, Прилеп, адреса: ул. “Страшо 

Пинџур“ бр. 43 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Тони Јосифоски, вработен во ООУ “Круме Волнароски“ с. Тополчани, Прилеп, 

адреса:с.Тополчани. населба без уличен систем 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1503 се именуваат :  

 
3. Дончо Матески, од с. Клепач, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Роберт Мургоски,  од с. Клепач, предложен од политичката партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1503  се избираат :  

 
1) Мира Груевска, од Прилеп, вработен во СОУ “Ѓорче Петров“, Прилеп, адреса: ул. “Кеј 9-

ти Септември“ бр. 108/7 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Милан Бошкоски, од Прилеп, вработен во Општа Болница „Борка Талески“ Прилеп адреса: 

ул. “Браќа Шемкоски“ бр. 35 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1503 се именуваат :  

 
9. Горан Јосифоски, од с. Клепач, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ ,  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
10. Катерина Петреска, од с. Клепач,  предложена од политичката партија СДСМ,  
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.  
 
 
 

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

27.09.2017 Прилеп,  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Елена Трајкоска, вработен 

во ООУ „Кочо Рацин“, Прилеп, адреса, ул. “Цане Коњарец“ бр. 25. 

своерачен потпис на избраниот претседател   ____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1504 се избира Наташа Мрческа, 

вработена во МЗШ-ПЕ Прилеп , Прилеп, адреса, ул. „Кире Гаврилоски“ бр. 26. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

_________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1504 се избираат :  

 
1. Валентина Велјаноска, вработена во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, адреса: ул. „Цане 

Коњарец“ бр. 53А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Бошко Богданоски, вработен во СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп, адреса, ул. „Савка Маневска“ 

бр. 4 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1504 се именуваат :  

 
3. Златко Китаноски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО - 

ДПМНЕ,адреса, н.м Тројкрсти.  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Дејан Ацески  од Општина Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ,адреса, н.м 

Тројкрсти.  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1504  се избираат :  
 

1) Марија Пешталеска од Прилеп, вработен во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“, 
Прилеп, адреса, ул. „Цане Коњарец“ бр. 4А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Методија Николоски од Прилеп, вработен во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса, ул. 

„Кире Гаврилоски“ бр. 25. 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1504 се именуваат :  

 
11. Благоја Ржаникоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

,адреса, н.м Тројкрсти.  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
12. Горан Ржаникоски од Општина Прилеп,  предложена од политичката партија СДСМ, адреса, 

н.м Тројкрсти. 
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.  
 
 
 

 

             Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп,29.08.2017 год.    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Соња Талеска од Прилеп 

вработена во ООУ “Вера Циривири Трена“ - Дебреште, адреса с.Чепигово, населба без уличен 
систем. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1505 се избира Билјана Ацеска од 

Прилеп вработена во ООУ “Рампо Левката“ Прилеп, адреса, ул. ,“Климент Охридски“ , бр.7. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1505 се избираат :  

 
1. Роза Стојаноска од Прилеп вработена во Општина Прилеп, адреса, ул. “Димо Наредникот“ 

бр.37Б. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Гоце Димитриоски од Прилеп вработен во ЈЗУ Здравствен Дом, Прилеп, адреса, ул. 

“Никола Вапцаров“ бр. 19. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1505 се именуваат :  

 
3.  Златко Трпкоски од н.м. Чепигово предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Ана Рулески Чадамов од  Прилеп предложена од политичката партија СДСМ, адреса, бул. 

“Гоце Делчев“ бр. 162  
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1505 се избираат :  

 
1) Весна Мрмеска од Прилеп вработена во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп, адреса, бул. 

“Маршал Тито“ бр. 66  
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Гоце Стојчески од Прилеп вработен во ЈЗУ Општа Болница Прилеп, адреса, ул. “Ленин“ 

бр. 87  
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1505 се именуваат :  

 
3) Бети Ртоска од н.м. Чепигово, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Зоран Трпкоски од н.м. Чепигово,  предложен од политичката партија СДСМ,  
 
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.  
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Димитар Попоски од Прилеп, 

вработен во Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Скопје, адреса, ул. “Андон Слабејко“ бр. 142. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1506 се избира Татјана Кусибојоска 

од Прилеп ,вработена во Фонд за ПИОМ Прилеп, адреса, ул. “Андон Слабејко“ , бр.150 А. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1506 се избираат :  

 
1. Орде Јонески од Прилеп, вработен во ФЗО на РМ,  адреса, ул. “ Андон Слабејко “ бр. 17/3. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Љубен Стојаноски од Општина Прилеп , вработен во Општина Прилеп адреса, н.м Алинци. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1506 се именуваат :  

 
3.  Роберт Котески од Општина Прилеп ,предложен од политичката партија ВМРО- 

ДПМНЕ,адреса,н.м Алинци. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Павлина Котеска од Општина Прилеп  , предложена од политичката партија СДСМ, адреса, 

н.м. Алинци. 
 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1506 се избираат :  

 
5) Делфина Тутеска од Прилеп, вработена во ООУ “ Добре Јованоски “ Прилеп, адреса, 

ул. “Андон Слабејко “ бр. 40 . 
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
6) Елизабета Ефтимоска од Прилеп, вработен во СОУ „Ристе Ристески Ричко“,  Прилеп, 

адреса, ул. “Андон Слабејко“ бр. 156.  
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1506 се именуваат :  

 
7) Благојче Станкоски од  Општина Прилеп, предложена од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ,адреса, н.м. Алинци.  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
8) Ангела Стојаноска од Општина Прилеп,  предложен од политичката партија СДСМ,адреса, 

н.м. Алинци . 
 
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.  
 

 

             Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп,29.08.2017 год.    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017  година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Дарко Ацески од Прилеп, 

вработен во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп, адреса, ул. “Спасе Темелкоски“ бр. 44 А. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1507 се избира Гоце Бумбароски од 

Прилеп, вработен во ООУ “ Кочо Рацин “ Прилеп, адреса, ул. “Климент Охридски“  бр.2/1-30 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

За членови на избирачкиот одбор број 1507 се избираат :  
 

1. Аксиња Гарбеска Кебакоска од Прилеп ,вработена во ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп,  
адреса, ул. “ Климент Охридски “ бр. 1. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Маријана Ристеска од Прилеп, вработена во СОУ “ Преродба Рилиндија “ Житоше, адреса, 

ул.“ Никола Вапцаров “ бр. 14. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1507 се именуваат :  

 
3.  Благојче Димитриески од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО- 

ДПМНЕ,адреса, н.м. Бонче 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Илка Тошеска од  Прилеп, предложена од политичката партија СДСМ,адреса, ул. “ Јоска 

Јорданоски “ бр. 102 Г.  
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1507 се избираат :  

 
9) Катица Огненоска од Прилеп, вработена во СОУ “ Ристе Ристески Ричко “ Прилеп, 

адреса, ул. “Климент Охридски “ бр. 3/24.  
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
10) Катерина Наумоска од Прилеп ,вработена во ООУ “Круме Волнароски“ с.Тополчани,  

адреса, ул. “Никола Вапцаров“ бр. 18.  
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1507 се именуваат :  
 
11) Пецко Дојчиноски од  Општина Прилеп, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 

,адреса, ул. “ Јоска Јорданоски “ бр. 102 Г. 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
12) Илија Ристески од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ,адреса, ул.“Кире 

Гаврилоски“ бр. 9А.   
 
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.  
 

 

             Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп,29.08.2017 год.   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден _____________________ година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Благица Илиеска од Прилеп 

вработена во Центарб за јавно здравство Прилеп, адреса, ул. “Битолска“ бр. 8. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1520 се избира Емилија Башеска од 

Прилеп вработен во ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ, Скопје, адреса, ул.“Борка 
Стеваноски“  бр.39. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1520 се избираат :  

 
1. Здравко Николоски од Прилеп вработен во АКН-ОКН Прилеп,  адреса, ул. “ Дико Костоски 

Мирисал “ бр. 2. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Елизабета Јованоска од Прилеп, вработена во АКН-ОКН Прилеп, адреса, ул.“Ило 

Попадинец“ бр. 4. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1520 се именуваат :  

 
3.  Ѓоре Јанески од н.м. Дуње, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Ѓоргија Конески од  Прилеп, ул. “Тетовска“ бр. 4, предложен од политичката партија СДСМ,  
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1520 се избираат :  
 

13) Дејан Бојкоски од Прилеп вработен во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп, адреса, ул. “Киро 
Нацески Фетак “ бр. 15  

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
14) Горан Велкоски од Прилеп вработен во СОУ Орде Чопела Прилеп, адреса, ул. “Цане 

Коњарец “ бр. 51  
  

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1520 се именуваат :  
15) Спасе Илиоски од н.м. Дуње, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
16) Ристе Јошески од Прилеп, . ул.“Максим Горки“ бр. 94, предложен од политичката партија 

СДСМ,  
 
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.  
 

 

Бр.11-22/2 

.10.2017 Прилеп, 04
 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Петре Мишески од Прилеп, 

вработен во ООУ “Блаже Конески“ Прилеп, адреса, ул. “Тале Христов“ бр. 19. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1521 се избира Сара Сребренкоска 

од Прилеп, вработена во ДУ “Гоце Делчев“ Штип, адреса, ул.,“Киро Нацески Фетак “  бр.22 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1521 се избираат :  

 
1. Валентина Николовска од Прилеп, вработена во Дом за стари лица “Киро Крстески Платник“  

Прилеп,  адреса, ул. “ Киро Нацески Фетак “ бр. 66. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Елизабета Ангелеска Атанасоска од Прилеп, вработена во Универзитет “Св.Климент 

Охридски“ Битола, адреса, ул.“Ило Попадинец“ бр. 1А. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 За членови на избирачкиот одбор број 1521 се именуваат :  
 
3.  Вељан Цветкоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО- 

ДПМНЕ,адреса, н.м. Кален. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Јана Ќолческа од  Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “Савка 

Манеска“ бр. 36. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1521 се избираат :  
 

17) Весна Илиеска од Прилеп, вработен во ЈЗУ Општа Болница „Борка Талески“ Прилеп, 
адреса, ул. “Киро Нацески Фетак “ бр. 10.  

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
18) Киро Павлоски од Прилеп, вработен во ООУ “Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари,  адреса, 

ул. “Киро Нацески Фетак“ бр. 29.  
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1521 се именуваат :  

 
19) Дарко Маркоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ,адреса, н.м. Кален.  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
20) Давид Сарваноски од Прилеп,предложен од политичката партија СДСМ,адреса,   ул.“Боца 

Иваноска“ бр. 5.   
 
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.  
 

 

             Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп,29.08.2017 год.    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Магдалена Самарџиоска од 

Прилеп вработена во ЈЗУ Здравствен Дом, Прилеп, адреса, ул. “Браќа Бешироски“ бр. 27Б. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1523 се избира Елеонора Костоска 

Јованоска од Прилеп вработена во Детска градинка “Наша Иднина“ Прилеп, адреса, ул.,“Браќа 
Нунески“  бр.1А 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1523 се избираат :  

 
1. Благоја Арапиноски од Прилеп, вработен Технички факултет Битола,  адреса, ул. “ 

Андон Слабејко “ бр. 70. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Чона Ристеска од Прилеп, вработена во ЈЗУ Здравствен дом-Прилеп, адреса, ул.“Васил 

Павлоски Џгуре“ бр. 47. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1523 се именуваат :  

 
3.  Љубе Ристески од н.м. Крушевица, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Александар Стамески од  Прилеп, ул. “Ѓорѓи Димитров“ бр. 42, предложен од политичката 

партија СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1523 се избираат :  

 
21) Моника Мицеска од Прилеп вработена во ЈЗУ Општа Болница Борка Талески Прилеп, 

адреса, ул. “Андон Слабејко“ бр. 4  
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
22) Сашо Тодороски од Прилеп, вработен во АКН ОКН Прилеп, адреса, ул.“Андон Слабејко“ 

бр. 146 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1523 се именуваат :  

 
23) Николче Костадиноски од н.м. Крушевица, предложен од политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
24) Благоја Димитриоски од Прилеп, . ул.“Браќа Ламески“ бр. 20, предложен од политичката 

партија СДСМ,  
 
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.  
 

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Пилеп, 27.09.2017  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Ирена Дамеска од Прилеп 

вработен/а во Агенција за храна и ветеринарство на РМ, адреса, ул. “ Браќа Миладиновци “ 
бр.231/1. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1525 се избира Горица Деловски од 

Прилеп вработен/а во ООУ Јонче Смугрески село Обршани, Кривогаштани, адреса, ул. „ 
Војводинска ,, бр.22. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1525 се избираат :  

 
1. Наталија Гарбеска од Прилеп вработен/а во СОУ Орде Чопела, Прилеп, адреса, ул. ,, 

Браќа Миладиновци ,, бр.241/20. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Ирена Иваноска од Прилеп вработен/а во СОУГ Мирче Ацев Прилеп, адреса, ул.“ 

„Војводинска“ бр.99/11. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1525 се именуваат :  

 
3.  Сокле Стојчевски од село Чаниште, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, село Чаниште, 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Борис Манџикоски од село Витолиште, предложен од политичката партија СДСМ, 

адреса,село Витолиште, 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1525 се избираат :  

 
1) Игор Наумоски од Прилеп вработен/а во Дом за стари лица “Киро Крстески Платник“ 

Прилеп, адреса, ул“Кеј 1-ви Мај“ бр.44. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Ристо Јачев од Прилеп вработен/а во ООУ Рампо Левката Прилеп, адреса, ул.,, 

Војводинска ,, бр.79/19. 
 

своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1525 се именуваат :  

 
3) Зоре Волчески од село Чаниште, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, село Чаниште, 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

4) Мартин Петрески од Прилеп, предложена од политичката партија СДСМ, адреса, ул. “ Димо 
Наредникот “ бр.Б3/55.  

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.  

 

Бр.11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017   година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Даниела Ризоска од Прилеп, 

вработен/а во ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп, адреса, ул. “ Велебит “ бр.95. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1527 се избира Цена Димитриоска 

од Прилеп, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“, Прилеп, адреса, ул. „  Велебит,, бр.26. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1527 се избираат :  

 
1. Киро Темелкоски од Прилеп, вработен/а во ООУ„ Гоце Делчев“, Прилеп, адреса, ул.„ 

Велебит,, бр.19. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Билјана Ангелеска од Прилеп ,вработен/а во ООУ „Добре Јованоски“, Прилеп, адреса, ул.“ „ 

Велебит “ бр.85. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1527 се именуваат :  

 
3.  Стојан Даркоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, н.м Витолиште, 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Арон Ќолчески од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса ул. “ Савка 

Маневска“ бр.36, 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1527 се избираат :  

 
1)Зоран Димоски од Прилеп, вработен/а во СОУ „Орде Чопела“, Прилеп, адреса, ул.,, 
Радовишка ,, бр.184. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

2)Цветанка Маркушоска од Прилеп, вработен/а во Агенција за планирање на просторот, 
адреса, ул.,, Велебит ,, бр.8-1 А. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1527 се именуваат :  
 
3)Јован Вељаноски од Општина Прилеп, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
адреса, н.м Витолиште, 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

4)Роберт Ристески од Општина Прилеп, предложена од политичката партија СДСМ, адреса, н.м 
Витолиште.  
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.  

 

           Бр.11-4/2   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп,29.08.2017 год.    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 и врз основа на 
член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на Седницата 
одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска, и членовите 
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Љупчо Манески од Прилеп 

вработен во МЗШВ Државен инспекторат за земјоделство, Прилеп, адреса, ул. “Трајко Тарцан“ 
бр. 63. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1528 се избира Марта Кузмановиќ 

од Прилеп вработена во СОУ “Ѓорче Петров“ Прилеп, адреса, ул.,“Илка Присаѓанка“  бр. 38. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1528 се избираат :  

 
1. Ирена Трајкоска од Прилеп вработена во Општина Прилеп,   адреса, ул. “Мирче Ацев“ бр. 

103. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Богданка Стеваноска од Прилеп, вработена во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп, адреса, 

ул.“Трајко Тарцан“ бр. 1/15. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1528 се именуваат :  

 
3.  Ѓорги Чакрески од н.м. Бешиште, предложен од политичката партија ВМРО- ДПМНЕ, 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Митре Муневски од  Прилеп, ул. “Цане Илиоски“ бр. 99, предложен од политичката партија 

СДСМ,  

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 
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За заменици членови на избирачкиот одбор број 1528 се избираат :  

 
1) Димко Димески од Прилеп вработен во ДУ“Гоце Делчев“ Штип, адреса, ул.“Трајко 

Тарцан“ бр. 19.  
 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2) Благица Кусеска од Прилеп, вработена во ООУ “Кочо Рацин“ Прилеп, адреса, ул.“ 

Трајко Тарцан“ бр. 7/17. 
Своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1528 се именуваат :  

 
3) Филип Ѓеоргиески од н.м. Бешиште, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

 
4) Лилјана Слабиѓореска од Прилеп, ул.“Славеј Планина“ бр.67, предложена од политичката 

партија СДСМ,  
 
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.  
 

 

Бр. 11-20/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп,27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1) Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2)  

  Татјана Попоска 3)  

  Николче Карапеески4)  
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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 и врз 
основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
Седницата одржана на ден 29.08.2017 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Александар Кузманоски од 

Прилеп, вработен/а во ООУ „Круме Волнароски“, село Тополчани, Прилеп, адреса, ул. “ Трајко 
Тарцан “ бр.9-5. 

своерачен потпис на избраниот претседател   _____________________________________________________ 

 
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1529 се избира Доста Димоска од 

Прилеп, вработен/а во ООУ „Добре Јованоски“, Прилеп, адреса, ул. „  Мирче Ацев ,, бр.79. 

своерачен потпис на избраниот заменик 
претседател 

__________________________________________________ 

 
За членови на избирачкиот одбор број 1529 се избираат :  

 
1. Бојан Нанески од Прилеп, вработен/а во Економски Факултет, Прилеп, адреса, ул.„ Мирче 

Ацев ,, бр.71. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

 
2. Благоја Камчески од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом, Прилеп, адреса, ул.“ „ 

Мирче Ацев “ бр.96. 

своерачен потпис на избраниот член __________________________________________________ 

  
За членови на избирачкиот одбор број 1529 се именуваат :  

 
3.  Стојан Шаоски од Општина Прилеп, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 

адреса, н.м Полчиште. 

своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
4. Ристе Богојчески од Прилеп, предложен од политичката партија СДСМ, адреса ул. “ 

Маргара“ бр.71. 
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своерачен потпис на именуваниот член   __________________________________________________ 

 
 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1529 се избираат :  

 
1) Весна Илиеска од Прилеп, вработен/а во СОУ Гимназија „ Мирче Ацев“, Прилеп, адреса, ул.,, 
Трајко Тарцан ,, бр.1/16. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 
2)Цвете Тодороска од Прилеп ,вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп, адреса, 
ул.,, Трајко Тарцан ,, бр.4. 

 
своерачен потпис на избраниот заменик 
член 

__________________________________________________ 

 За заменици членови на избирачкиот одбор број 1529 се именуваат :  
 
3)Крсте Иваноски од Општина Прилеп, предложен  од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, 
адреса, н.м Полчиште. 
 
своерачен потпис на именуваниот заменик 
член   

__________________________________________________ 

4)Крсте Пројкоски од Прилеп, предложен  од политичката партија СДСМ, адреса, ул.“ Истарска 
“ бр.90.  
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.  
 

 

            Бр.11-4/2  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

Прилеп,29.08.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  Каролина Шукуроска 

   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 
 Звонко Димоски2.  

  Татјана Попоска 3.  

  Николче Карапеески4.  
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1352 
 
 
На местото на Заменикот член на избирачкиот одбор Димитар Димитров на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Димитар Црцороски од Прилеп, ул.“Климент Охридски“ бр.2/4, вработен во НУ Центар за култура 
“Марко Цепенков“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-20/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

 1. Татјана Стојческа 

 2. Звонко Димоски 

 3.Татјана Попоска3.  

 4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1362 
 
 
На местото на Заменикот претседател на избирачкиот одбор Наташа Ачански на кого и 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / 
избира лицето :Билјана Трајкоска од Прилеп, вработенa во СОУ “Р.Р.Ричко“ Прилеп, адреса, ул.“Трајко 
Тарцан“ бр.2/9. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1367/1 
 
 
На местото на Членот на избирачкиот одбор Горан Тодороски на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето :Иван Танески  
од Прилеп, ул.“Копарска“ бр.32, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1494 
 

 
На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Рената Вренцоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Снежана Чапкуноска од Прилеп, вработена во ОУ “Јонче Смугрески“ с.Обршани. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1368 
 
 
На местото на Заменикот член на избирачкиот одбор Драган Темовски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Димче Стеваноски од Прилеп, ул.“Владо Стојаноски“ бр. 25, вработен во ООУ “Кочо Рацин“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот 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.  

 
 

Бр.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1370 
 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Димитар Ѓорѓиевски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Петре Крагуевски од Прилеп, ул.“Kоста Абрашевиќ“ бр.12, вработен во ООУ “Кочо Рацин“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1372 
 
 
На местото на Заменикот член на избирачкиот одбор Благоја Карески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Зоран Ристески од Прилеп, ул.“Бошко Корчагин“ бр.12, вработен во СОУ “Орде Чопела“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1378 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Тане Ѓоргоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Николче Богданоски од Прилеп, ул.“Егејска“ бр. 132, вработен во СОУ Гимн.“Мирче Ацев“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-20/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

266 

 

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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1380 
 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Цветанка Јочкоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Весела Здравеска од Прилеп, вработенa во СОУ “Ѓорче Петров“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1380 
 
На местото нa Заменикот член  на избирачкиот одбор Александар Николоски на кого му 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира 
лицето :Зоран Петкоски од Прилеп, ул.“Браќа Миладиновци“ бр.31, предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот 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.  

 
 
 

Бр.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1382 
 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Mиле Николоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Ристо Никоски од Прилеп, ул.“Киро Фетак“ бр.12, вработен во ЈЗУ Општа болница Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1382 
 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Ристо Никоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Петре Чагороски од Прилеп, вработенa во НУ Завод и музеј Прилеп, адреса, ул.“Ваљевска“ бр.4/2-10. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 законик („Службен весник на Република 
Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Kaролина 
Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче 
Карапеески, 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 претседателот на избирачкиот одбор Жаклина Мојсоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл. 18, ст.3 од Изборниот законик, се именува / избира лицето : 
Менка Китаноска  од Прилеп, ул.“Кеј 9-ти Септември“ бр.10А, вработена во СОУ ЕПТУ“Кузман 
Јосифоски Питу“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот претседател / 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. 11-20/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1385/1 
 

 
На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Владимир Џиџалески на кого му 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / 
избира лицето :Илија Чакароски од Прилеп, ул.“Сотка Ѓорѓиоски“ бр. 30, вработен во ООМУ “Ордан 
Михајлоски-Оцка“ Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1385/1 
 

 
На местото на Заменикот претседател на избирачкиот одбор Вијолета Петровска на кого и 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / 
избира лицето :Наде Трајкоска од Прилеп, вработена во СОУ ЕПТУ “К.Јосифоски Питу“ Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1386 
 
 
На местото на Членот на избирачкиот одбор Сашо Смоквоски на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето :Љубен 
Тодороски  од Прилеп, ул.“Битолска“ бр.2, вработен во НУ ЦК “Марко Цепенков“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1387 
 
 
На местото на Заменикот член на избирачкиот одбор Маја Димеска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Менка Аџиоска  од Прилеп, вработена во ООУ “Рампо Левката“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

275 

 

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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1387/1 
 
На местото нa Членот  на избирачкиот одбор Оливер Ацески на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето :Блаже Вишиноски 
од Прилеп, ул.“Братство Единство “ бр.23, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1388 
 
 
На местото на Заменикот претседател на избирачкиот одбор Вера Попоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Маја Мицеска  од Прилеп, ул.“Моша Пијаде“ бр. 24/50, вработен во ЈЗУ Општа болница Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1390 
 
 

На местото на Заменикот член на избирачкиот одбор Маријана Костадиноска Ајроска од 
Прилеп, на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик 

се именува / избира лицето :Елизабета Волнароска од Прилеп, вработенa во Средно општинско 
училиште Ѓорче Петров Прилеп, адреса, ул.“Борка Стеваноски“ бр.10. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот 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.  

 
 

Бр.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1393 
 
 
На местото на Членот на избирачкиот одбор Маријанчо Стојаноски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Жарко Јованоски од Прилеп, адреса, ул.“Мукос“ бр.50, вработен во Центар за јавно здравје Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1395 
 
 
На местото на Заменикот претседател на избирачкиот одбор Наташа Јованоски на кого и 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / 
избира лицето :Татјана Петреска од Прилеп, вработенa во ООУ “Манчу Матак“ с.Кривогаштани, адреса, 
ул.“Прилепски бранители“ бр. 168. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 законик („Службен весник на Република 
Македонија„ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Kaролина 
Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче 
Карапеески, 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 1398 
 
 
На местото на претседателот на избирачкиот одбор Анита Илиеска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл. 18, ст.3 од Изборниот законик, се именува / избира лицето : 
Анета Путеска од Прилеп, ул.“11-ти Октомври“ бр.168, вработена во ООУ “Добре Јованоски“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот претседател / 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. 11-20/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1398 
 
 
На местото на Членот на избирачкиот одбор Рубин Мирчески на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето :Христо 
Трајкоски од Прилеп, ул.“Браќа Шемкоски“ бр. 34 , вработен во СОУ “Ѓорче Петров“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател Kаролина Шукуоска и 
членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски,Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1399 

 
   На местото на претседателот на избирачкиот одбор Петре Конески  на кого му престана 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот законик, се избира лицето  
Игорче Баракоски, од Прилеп, ул.“Борис Кидрич“ бр.58, вработен ЦОУ Лирија,с.Житоше 

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 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. 11-20/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1402/1 
 
 
На местото на Членот на избирачкиот одбор Северџан Амедоски на кого му престанал мандатот 

во избирачкиот одбор, согласно чл.18, од Изборниот Законик се именува / избира лицето :Јуксела 
Амедоска од Прилеп, ул,,Богомилска,, бр.17 , предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1402/1 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Валентина Дукоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Марика Јовческа од Прилеп, ул.“Марксова“ бр. 95, вработена во Општина Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
На местото на членот на избирачкиот одбор Северџан Амедоски предложен од политичката 

партија ВМРО-ДПМНЕ се именува / избира лицето :Јуксела Амедоска од Прилеп, ул.“Богомилска“ бр. 
17.  

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-20/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1402/1 
 
 
На местото на Членот на избирачкиот одбор Доан Сулејманоски на кого му престанал мандатот 

во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето :Златко 
Димески од Прилеп, вработен во СОУ “Орде Чопела“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1403 
 
 
На местото на Член на избирачкиот одбор Натали Ѓошеска на кого и престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето : Петра 
Мицкоска од Прилеп,ул.“Београдска“ бр. 53/6, вработенa во ОУ “Пере Тошев“ с.Дупјачани.    . 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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бразец 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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1408 
 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Јованка Тутеска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Ангела Жежоска од Прилеп, ул.“Стеван Димески“ бр.26, вработен во ООУ “Кочо Рацин“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав: Претседател, Kaролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1409 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Лилјана Батлеска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик,  се именува / избира лицето :  

Марина Велкоска,  вработена во ООУ “Рампо Левката“ Прилеп, ул.“Панде Чесноска“ бр. 23, Прилеп,

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот претседател / 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. 11-20/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1410 
 
 
На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Ленче Печијареска Ацеска на кого и 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / 
избира лицето :Даниела Стефаноска од Прилеп, вработенa во ООУ “Блаже Конески “ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1414 
 
На местото нa Заменикот член  на избирачкиот одбор Снежана Трајкоска на кого и престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето :Јулијана Димеска 
од Прилеп, ул.“Пиринска“ бр.52, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
На местото нa членот  на избирачкиот одбор Лилјана Петкоска на кого и престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето :Снежана Переска од 
Прилеп, ул.“Киро Крстески Платник“ бр.28, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1416 
 
На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Горан Стојаноски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Благоја Велјаноски од Прилеп, ул.“Kej 4-ти Јули“ бр. 5, вработен во ООУ “Добре Јованоски“ Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик претседател  

______________________________________________________ 
 
На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Трајче Ржаникоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Дарко Митрески од Прилеп, ул.“Кожуф“ бр.3, вработен во СОУ “Орде Чопела“ Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1419 
 
На местото нa Заменикот член  на избирачкиот одбор Игор Благодушески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Елизабета Павлоска од Прилеп, ул.“Димо Наредникот“ бр.Б1/3, предложена од политичката партија 
СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот 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.  

 
 
 

Бр.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1420 
 
На местото на Заменикот претседател на избирачкиот одбор Игор Трпчески на кого му 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / 
избира лицето :Васил Гајтаноски од Прилеп, ул.“Oрде Тодороски Шемко“ бр. 60, вработен во СОУ 
“Кузман Јосифоски Питу“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик претседател  

______________________________________________________ 
 

На местото на Членот на избирачкиот одбор Жикица Петрески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Иван Ристески од Прилеп, ул.“Благоја Ристиќ Бале“ бр.2, вработен во МФ-УИПР-Одд.за управна 
постапка Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1421 
 

 
На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Катерина Димоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Спасија Нешкоска Цуцулоска од Прилеп, вработена во ООУ “Гоце Делчев“ Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1422 
 
На местото нa Заменикот член  на избирачкиот одбор Весна Митреска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Снежана Јосифоска од Прилеп, ул.“Трајко Тацан“ бр.23, предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1431 
 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Ахил Јаков на кого му престанал мандатот 

во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето :Нове 
Богојески од Прилеп, вработен во ОУ “Пецо Даскалот“ с.Долнени. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1431 
 
 
                  На местото нa Членот  на избирачкиот одбор Трајче Талески на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето :Славчо Петрески 
од с. Старо Лагово, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1440 
 
На местото нa Членот  на избирачкиот одбор Гоце Трајкоски на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето :Фросина 
Јорданоска од с.Селце, пpeдложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1445 
 
На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Тошко Пирганоски на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Дејан Аџиоски од Прилеп, ул.“Благоја Јовчески“ бр.3А, вработена во ЈНУ Институт за старословенска 
култура Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-20/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1445 
 

На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Каролина Костоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Ели Луческа од Прилеп, ул.“Илија Кумпаниоски“ бр.2, вработена во ЈНУ Институт за старословенска 
култура Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1456 
 
На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Борис Лимбевски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Диме Конески од Прилеп, ул.“Ѓуро Салај“ бр.19, вработен во НУ ЦК  “Марко Цепенков“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 
 
 
 
 
 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

302 

 

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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1456 
 
На местото на Заменикот член  на избирачкиот одбор Зоран Орданоски  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.38, од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Ивана Димитриоска од Прилеп, ул.“Цане Коњарец“ бр.8Б, предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1456/1 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Виолета Василеска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Светлана Милошеска од Прилеп, ул.“Ѓуро Салај“ бр.3, вработена во СОУ ЕПТУ “Кузман Јосифоски 
Питу“ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1457 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Зоран Цветкоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.38, од Изборниот Законик се именува / избира лицето: 
Жарко Цветаноски од Прилеп, ул.“ Ѓуро Салај “ бр.33, предложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот 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.  

 
 

Бр.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1494 
 
 
На местото на Заменикот член на избирачкиот одбор Захарица Пешталеска Талески на кого и 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / 
избира лицето :Вера Чакмакоска од Прилеп, вработенa во ООУ “Добре Јованоски“ Прилеп, адреса, 
ул.“Београдска“ бр.64. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот 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.  

 
 

Бр.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1495 
 
На местото нa Заменикот Член  на избирачкиот одбор Димитар Неданоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето :Роберт 
Јошески од с.Ерековци, пpeдложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот 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.  

 
 
 

Бр.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Членот  на избирачкиот одбор Олга Долгоска на кого и престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето :Симона 
Џартоска Билјаноска од Прилеп, ул. “Борис Кидрич“ бр. 127/4, вработена во ЈНУ Институт за 
старословенска култура Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1499 
 
На местото на Членот  на избирачкиот одбор Панче Дамески на кого му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето :Ѓорѓи 
Николоски од Прилеп, вработен во ЈЗУ Центар за Јавно здравје Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик претседател  

______________________________________________________ 
 
На местото на Заменикот Член  на избирачкиот одбор Ристе Степаноски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето :Живко 
Петрески од Прилеп, ул.“Кеј 4-ти Јули“ бр.22, предложен од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1505 
 
На местото нa Заменикот Член  на избирачкиот одбор Бети Ртоска на кого и престанал мандатот 

во избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето :Игор Ртоски од 
с.Чепигово. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот 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.  

 
 
 

Бр.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 27.09.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1506 
 
 
На местото на Претседателот на избирачкиот одбор Димитар Попоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Илија Карески од Прилеп, ул.“Пере Тошев“ бр.51, вработен во  Општина Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-20/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 27.09.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 



Службен гласник на Општина Прилеп бр.10 од 13.10.2017 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 

 

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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 1521 
 
На местото нa Заменикот Член  на избирачкиот одбор Дарко Маркоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.38, Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Жаклина Ристеска од Прилеп, ул.“Б.Кидрич“ бр. 134 А, пpeдложена од политичката партија ВМРО-
ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот заменик 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.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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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 Република Македонија„ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16 и 67/17), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 04.10.2017 година, во состав Претседател, Каролина Шукуроска и 
членовите: Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, 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 Заменикот член на избирачкиот одбор Димко Димоски на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18, ст.3 од Изборниот Законик се именува / избира лицето 
:Гоце Петроски од Прилеп, вработенa во ЈНУ Институт за тутун Прилеп, адреса, ул.“Ило Попадинец“ 
бр.13 А. 

своерачен потпис на новоименуваниот 
/ новоизбраниот 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.  

 
 

Бр.11-22/3  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 Прилеп, 04.10.2017 год.  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3.Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

на Службен гласник на Општина Прилеп  бр.10 од 13.10.2017 година 

 

                                     АКТИ ОД ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          ИЗДАВА : Општина Прилеп     

         ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп 

        ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска 

        ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи.  Тираж: 50 примероци 

 


