
 
 
 
 АКТИ ОД ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРИЛЕП 
 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 28.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1351 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Рамона Маркоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

ГАБРИЕЛА ХРИСТОВСКА од Прилеп, вработена во НУ Завод за заштита на спомениците на 

култуата и музеј Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател ______________________________________________________ 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 

Прилеп – Излегува по потреба 

28 Септември 2018 година 

Службен гласник број 14 

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 

 

http://www.prilep.gov.mk/
mailto:prilep@prilep.gov.mk
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      Бр.12-17/1 
Прилеп, 28.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1352 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Mаргарита Наумоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: 
ЕЛИЗАБЕТА ХИСТОСКА од Прилеп, ул.“Ѓорѓи Ѓеорѓиу Деж “ бр.5, вработена во ООУ „ Климент 
Охридски “Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право 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.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1355 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Викторија Спиркоски  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствен причини, се именува лицето: 
АНИТА ЈОВЕСКА од Прилеп, вработенa во ООУ “ Кире Гаврилоски Јане “ Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
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именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1356 
 
 
 
На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Горан Апостолоски  на кого му 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: САШО КОЧОСКИ од Прилеп, вработен во СОУ “ Ѓорче Петров “ Прилеп. 
 

 
 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик претседател ______________________________________________________ 

 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општина 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.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1359 
 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Јасмина Димитриеска  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ЕМАНУЕЛА НИКОЛОСКА од Прилеп, вработена во ООУ “ Пецо Даскало “ село Долнени. 
 

 
 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
претседател ______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општина Прилеп  и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1360 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Наташа Попоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

ЈАСМИНА НАСЕВСКА од Прилеп, ул.“ Радовишка“ бр.140, вработена во ЈЗУ Општа Болница 

Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател ______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното 

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1361 
 
 
На местото на член на избирачкиот одбор Спасе Миршески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

ПРОЈЧЕ ПЕТКОСКИ од Прилеп, ул.“ Истра“ бр.3, вработен во ЈЗУ Општа Болница Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното 

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1364 
 
 
На местото на член на избирачкиот одбор Фанка Ветаџокоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: 

СНЕЖАНА МИЛОШЕСКА од Прилеп, ул.“ Истра“ бр.3, вработен во СОУ “Ѓорче Петров“- Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното 

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1367/1 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Елизабета Маркоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ХРИСТИНА МАНЧЕСКА од Прилеп, ул.“ Никшичка “ бр.16, вработена во СОУ Гимназија „ 

Мирче Ацев “Прилеп. 
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своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1368 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Снежана Китаноска  на кого и престанал 
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мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: 

АНТИГОНА ХРИСТОСКА од Прилеп, ул.“ Владо Стојаноски“ бр.8, вработенa во ЈЗУ Здравствен 

Дом Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1369 
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На местото на член на избирачкиот одбор Спасе Здравески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: ЗОРАН 
ТРПКОСКИ од Прилеп, вработен во СОУ “Ристе Ристески – Ричко “ Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1371 
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На местото на претседател на избирачкиот одбор Кристина Илијеска Јорданоска на кого и 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА од Прилеп, вработена во Општина Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

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

 
 
На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Душко Петрески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: СПАСЕ ЈАНЧЕВСКИ од Прилеп, ул.“ Блага Ружето “ бр.78, вработен во ООУ “ Климент 

Охридски “  Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик претседател ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното  
 

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

 
На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Јасмина Дамјаноска на кого и 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

МАРТИНА БОГДАНОСКА од Прилеп,вработена во ФЗО ПС  Прилеп. 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик претседател 
 
 _____________________________________________________ 

 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Филип Иваноски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ИГОР БОГДАНОСКИ од Прилеп, вработен во ООУ “ Блаже Конески “  Прилеп. 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
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законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1376 

 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Влатко Николоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ЗОРАН МАЛКОСКИ од Прилеп, вработен во ЈУ “ Меѓуопштински Центар за социјална 

работа “ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
престседател ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик (Сл.весник на РМ 
бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 
142/16), Општинската изборна комисија Прилеп, на седницата одржана на ден 13.09.2018 
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  З А  И С П Р А В К А 
 
 
 
            Во решението бр. 11-20/2 од 27.09.2017 год.,  за формирање на избирачко место бр. 
1376,  

се врши исправка во однос на презимето, наместо Оливера Стојаноска од Прилеп,  треба да стои  
Оливера Атанасоска од Прилеп. 
 

 
Исправката е извршена врз основа на податоците од лична карта. 
 
Копие од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

Решението на Општинската изборна комисија е конечно и извршно. 
 
 

 
 
 

 
 

Бр.12-3/2 

 13.09.2018 година 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

                       Прилеп  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска с.р.

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

 Татјана Стојческа с.р. 

 Звонко Димоски с.р. 

 Татјана Попоска с.р. 

 Николче Карапеески с.р. 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1377 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Оливера Шајкароска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

МИЛИЈАНА ПАВЛЕСКА од Прилеп, ул.“ Пере Тошев“ бр.14-1/20, вработена во ЈЗУ Здравствен 

Дом Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
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законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1380/1 
 

 
На местото на  заменик член на избирачкиот одбор Данчо Трајкоски  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – престанок на работен однос, се именува лицето: 

ВЛАДО ТРАЈКОСКИ од Прилеп, ул.“Војводинска“ бр.67/14, вработен во ЈЗУ “Општа Болница“ 

Прилеп. 
 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 
 

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

гласило на општина Прилеп  и на огласната табла на општината. 
 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
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 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1383 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Бранислав Атанасоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

САШО ДИМИТРИЕСКИ од Прилеп, ул.“ Бидимаш“ бр.22/17, вработена во ЈЗУ Општа Болница 

Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески
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Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1386 
 
 
На местото на член на избирачкиот одбор Љубен Тодороски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: 

ЗЛАТКО ПЕТРЕСКИ од Прилеп, ул.“ Кеј 9-ти Септември“ бр.2, вработен во ЈЗУ Општа Болница 

Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 

 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Александар Дамески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради неспоивост на фунцијата, се именува 

лицето: ГОРИЦА ЧАТЛЕСКА од Прилеп, ул.“ Битолска“ бр.40, вработена во Општина Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________
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ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1388 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Владимир Богески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради поради престанок на работен однос, се 

именува лицето:ПЕЦЕ АЛЕКСОСКИ од Прилеп, ул.“ Кире Гаврилоски“ бр.29 А, вработен во СОУ „ 

Ѓорче Петров “Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател   ______________________________________________________ 

 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Рубин Чапоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 
лицето:ДИМИТАР ИЛИОСКИ од Прилеп,“  ул.“ Бидамаш “ бр.20 В, вработен во АКН ОКН Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 14 од 28.09.2018 година 

23 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
 

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1389 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор Владо Крстески  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: 

ГОРАН ФИЛИПОСКИ од Прилеп, ул.“ Тоде Дупјачанец“ бр.109, вработен во Општина Прилеп. 
 

своерачен потпис на новоименуваниот 
член 

______________________________________________________ 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Јане Ченто  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: МИШКО РИСТЕСКИ од Прилеп, вработен во ФЗО Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 

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

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

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

 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1392 
 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Александар Ѓорѓиоски  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ГОЦЕ ПЕТРОВСКИ од Прилеп, вработен во ООУ “Рампо Левката “ Прилеп. 
 

 
 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател ______________________________________________________ 

 
 
 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор Стана Божиноска  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензионирање, се именува лицето: 

ГРОЗДАНА БОГОЈЕСКА од Прилеп, вработена во ООУ “Круме Волнароски“ с. Тополчани. 
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своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 

 

 

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

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

 
 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1396 
 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор АНГЕЛКА ХРИСТОСКА  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – семејни причини, се именува лицето: ИРЕНА 
АТАНАСОСКА од Прилеп, вработена во МЗШВ. 

 
 
 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на  член на избирачкиот одбор ЖАКЛИНА БАШЕСКА НЕШКОСКА  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето: 

НИКОЛИНА НАУМОСКА ПЕТРОВА од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа Болница “ Борка 

Талески “ Прилеп. 
 

 
 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
член ______________________________________________________ 

 
 
 

 

 

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

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

 
 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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Прилеп, 23.09.2018 г. 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1399 
 
 
На местото на член на избирачкиот одбор Зоран Матески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: 
ГОРАНЧО ПАШОВСКИ  од Прилеп, вработен во Научен институт за тутун Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 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.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
 

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400/1 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Владо Велјаноски  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ПАЦЕ ЈАНЧЕВА од Прилеп, ул.“ Беровска“ бр.67, вработена во Научен Институт за тутун 

Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
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именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1401 
 
На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Мартина Ристески  на кого и 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: Катица Петреска од Прилеп, ул.“  11-ти Октомври “ бр.242, вработена во ООУ “ Добре 

Јованоски “ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик петседател ______________________________________________________ 

 
На местото на член на избирачкиот одбор Наташа Атанасоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

АНА СТОЈАНОСКА од Прилеп, вработена во ООУ “ Кочо Рацин “ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
член ______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општина Прилеп  и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402/1 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Maрика Јовческа на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето: 

ЈАСМИНА ТРАЈКОСКА од Прилеп, вработена во ФЗО - Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
претседател ______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното 

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Лилјана Николоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: АНЕТА 
МИЦЕСКА од Прилеп, ул.“ 11-ти Октомври “ бр.180, вработена во ООУ “ Рампо Левката “ Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
претседател ______________________________________________________ 
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На местото на заменик член на избирачкиот одбор Благоја Пепељугоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: Јане 
Стојаноски од Прилеп, ул.“  Браќа Шемкоски “ бр.43, вработен во СОУ “ Ѓорче Петров “ Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик член ______________________________________________________ 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402/1 
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На местото на  заменик член на избирачкиот одбор Мери Туманоска  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето: 

ХРИСТИНА АРИЗАНКОСКА од Прилеп, ул.“Браќа Шемкоски“ бр.40, вработена во ЈЗУ 

“Здравствен дом“ Прилеп. 
 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 
 

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

гласило на општина Прилеп  и на огласната табла на општината. 
 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1404 
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На местото на член на избирачкиот одбор Марија Стевананџија Адамче на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здавствени причини, се именува лицето: 

МЕДИЈАНА НИКОЛОСКА од Прилеп, ул.“ Киро Пајмакоски “ бр.24/20, вработена во СОУ “ Орде 

Чопела “ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
член ______________________________________________________ 

 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Емилија Мирческа Бошеска  на кого и 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пестанок на работен однос, се именува 

лицето: ЕЛИЗАБЕТА МУРГОСКА од Прилеп, ул.“ Кеј 1-ви Мај “ бр.46, вработена во ООУ “ Блаже 

Конески “ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик член ______________________________________________________ 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1406 
 
 
На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Јулијана Давчева Дукоска  на кого и 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ЛИЛЈАНА ЖЕЛЧЕСКА од Прилеп, ул.“ Кузман Јосифоски “ бр.46, вработена во ЈЗУ 

Здравствен дом Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик претседател ______________________________________________________ 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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Образец број 7a/р 

   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 28.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1408 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Ангела Жежоска  на која и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 
лицето СТЕВКА ИВАНОСКА од Прилеп, вработена во ЈОУ Детска Градинка “ НАША ИДНИНА “ Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-17/1 
Прилеп, 28.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1409 
 
 
На местото на член на избирачкиот одбор Марина Велкоска  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ОЛИВЕРА РИСТЕСКА од Прилеп, ул.“ Панде Чесноска “ бр.11, вработена во СОУ „Орде 

Чопела“  Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
член ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Емили Солески  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

ГОЦЕ ДАМЧЕВСКИ од Прилеп, ул.“ Прилепски Бранители “ бр.5-2/6, вработен во ООУ „Кочо 

Рацин“  Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик член ______________________________________________________ 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска
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   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1410 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Павлинче Матеска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: 
КАРОЛИНА БОЦЕСКА од Прилеп, вработена во СОУ „ Орде Чопела “Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
претседател   ______________________________________________________ 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска
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   ______________________________________

   
 

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1411 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Драгица Весиќ на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: СУЗАНА КОГОЈ од Прилеп, вработена во ООУ “ Рампо Левката “  Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 

 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1412 
 
 
На местото на Заменик Претседател на избирачкиот одбор Силвана Крстеска, на која и 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се 
именува лицето ВЕРА ЗДРАВЕСКА од Прилеп, ул. Ристе Секирчанец бр. 1б, вработена во ООУ “ Добре 
Јованоски “ Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
Заменик Претседател ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1415 
 
 
На местото на член на избирачкиот одбор Маријан Проданоски на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: АНДОН 
ЈОВАНОСКИ од Прилеп, вработен во НУ Центар за култура “ Марко Цепенков “ Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 

 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1420 
 
 
На местото на член на избирачкиот одбор Mетодија Кантарџиоски  на кој му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето ВЕЛЕ 
МИЦЕСКИ од Прилеп, вработен во ООУ “ Климент Охридски “ во Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1421 
 
 
На местото на  член на избирачкиот одбор Рубинчо Тошески на која му престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: ТОНИ 
ЧАТЛЕСКИ од Прилеп, ул.“Рајко Жинзифов“ бр 5/12, вработен во ООУ„ Кире Гаврилоски“ Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Снежана Иваноска на која и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ДАНИЕЛА КОРУНОСКА од Прилеп, ул.“ Борис Кидрич “ бр.152, вработена во ЈОУ ДГ “ 

Наша Иднина “ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик член   ______________________________________________________ 
 

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

гласило на општина 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.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1431 
 
 
На местото на Заменик Претседател на избирачкиот одбор Славица Иваноска  на која и 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 
лицето МИРЈАНА КРСТЕСКА од Прилеп, ул. “Лазо Филипоски“ бр. 1, вработена во ЈЗУ “Општа болница“ 
во Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
Заменик Претседател ______________________________________________________ 

 
 

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

гласило на општина 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.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 28.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1433 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Роберт Ангелески на кој му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето 
БЛАГОЈА ЈОВЕВСКИ од Прилеп, вработена во ООУ “ Рампо Левката“ во Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 

 
 

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

гласило на општина 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.12-17/1 
Прилеп, 28.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 28.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1435 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Даниела Трајкоска  на која и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето 
ЗОРИЦА НИКОЛОСКА од Прилеп, вработена во СОУ “ Орде Чопела “ во Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 

 
 

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

гласило на општина 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.12-17/1 
Прилеп, 28.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1438 
 
 
На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Катерина Алаватиоска на кого и 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семјени причини, се именува лицето: 

ВЕРА ЧАПКУНОСКА од Прилеп, вработена во Државен архив  ПЕ  Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик претседател ______________________________________________________ 
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На местото на член на избирачкиот одбор Анета Илијоска  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: 

МИРЈАНА ИВАНОСКА од Прилеп, вработена во ООУ “ Страшо Пинџур “ село Мало Коњари, 

Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
член ______________________________________________________ 

 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Нада Бошеска  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

Лилјана Чопелоска од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа Болница “ Борка Талески “ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик член ______________________________________________________ 

 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Бојан Митрески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: БЛАЖЕ ТРАЈКОСКИ од Прилеп, вработен во ООУ “ Кочо Рацин “ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик  член ______________________________________________________ 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 
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4. Николче Карапеески 

 

                                                                                                                                                 Образец 
број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1438 
 
 
На местото на Заменик Претседател на избирачкиот одбор Катерина Алавантиоска  на која и 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето 
ВЕРА ЧАПКУНОСКА од Прилеп, ул. “ Београдска “ бр. 66, вработена во Државен архив на РМ ПО во 
Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
Заменик Претседател ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член на избирачкиот одбор Нада Бошеска на која и престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

ЛИЛЈАНА ЧОПЕЛОСКА од Прилеп, ул.“Кирил и Методиј“ бр 21, вработен во ЈЗУ Општа болница 

Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
член   ______________________________________________________ 
 

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Бојан Митрески на која му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: 

БЛАЖЕ ТРАЈКОСКИ од Прилеп, ул.“Београдска“ бр 38, вработен во ООУ “Кочо Рацин“ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право 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.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 
 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1449 
 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Ацо Бурнески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18 од Изборниот Законик, се именува лицето:Драган 

Козароски од Прилеп, ул.“Поп Аврамија“ бр. 161, вработен во СОУ Гимн.“Мирче Ацев“ – Прилеп. 
 (

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

гласило на општина 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. 
Прилеп,  

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1452 
 
 
На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор ФРОСИНА МИРЧЕСКА на кого и 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: ДИЈАНА ЛАЗРОСКА од Прилеп, вработена во СОУ „ Орде Чопела “Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик претседател   ______________________________________________________ 
 

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

гласило на општина 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.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
 

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1455 
 
 
На местото на  член на избирачкиот одбор Даниела Басароска на која и престанал мандатот во 

избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: СНЕЖАНА 
ЃОРЃИЕСКА од Прилеп, ул.“Круме Волнароски“ бр 26, вработена во ЈЗУ Општа болница Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
член   ______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното 

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456 
 
 
На местото на Претседател на избирачкиот одбор Аида Јорданоска  на која му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето 
ТАТИЈАНА КАМЧЕСКА од Прилеп, ул. Круме Волнароски бр. 53А, вработена во ЈОУ Наша Иднина - 
Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
Претседател ______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното 

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Аида Јорданоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 
ДИЈАНА СМУГРЕСКА од Прилеп, вработена во ООУ „ Блаже Конески “Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
претседател   ______________________________________________________ 
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На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Габриела Јосифоска Димеска на кого 

и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се 
именува лицето: МИРЈАНА ЈАКОВЛЕСКА од Прилеп, вработена во ООУ „ Добре Јованоски “Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик претседател   ______________________________________________________ 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
 

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1494 

 
 
На местото на  заменик член на избирачкиот одбор Вера Чакмакоска на која и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: 
ТАТИЈАНА КРСТЕСКА од Прилеп, ул.“Моша Пијаде“ бр 10Б, вработен во ЈЗУ Општа болница Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 14 од 28.09.2018 година 

57 
 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1497 

 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Жарко Тасески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – семејни причини, се именува лицето: ЗЛАТКО 
НАУМОСКИ  од Прилеп,  вработен во Општина Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1499 

 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Цветко Трајкоски  на која му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: 

МИЛЕ ТРАЈКОСКИ од ул. Моша Пијаде бр, 2/24, вработен во ООУ “Добре Јованоски“ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1500 

 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Оливер Талески на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работниот однос, се 

именува лицето: ПЕЦО КАЛАМУКОСКИ од Прилеп-Тополчани, ул.“ Маршал Тито“ бб, вработен во 

ООУ “К.Волнароски“ – село Тополчани-Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1501 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Делфина Спиркоска на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: 

КАТЕРИНА СПИРКОСКА од Прилеп, вработенa во СОУ Гимназија “ Мирче Ацев “ Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот  
заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1503 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Васко Јорданоски  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 

лицето: МИРЧЕ ЈОВАНОСКИ од Прилеп, ул.“ Сотка Ѓорѓиоски“ бр.87, вработен во МФ УЈП 

Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на новоименуваниот 
претседател  ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 7a/р 
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 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1505 
 
 
На местото на член на избирачкиот одбор Роза Стојаноска  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: ЉУПЧО 
ЈАНКУЛОСКИ од Прилеп, вработен во СОУ “Ѓорче Петров“ Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот  
член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
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 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
23.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1520 
 
 
 
На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Емилија Башеска  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: 

ЗВЕЗДАНА НИКОЛОВСКА од Прилеп, вработен во СОУ “ Орде Чопела “ Прилеп. 
 

 
 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик претседател ______________________________________________________ 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 
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Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1525 
 
 
На местото на заменик член на избирачкиот одбор Игор Наумоски на која му престанал мандатот 

во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува 
лицето:ТРАЈКОСКИ ТОДОРЧЕ од Прилеп, ул. “Радовишка“ бр. 74, вработен во ООУ “Вера Циривири“ с. 
Дебриште, Прилеп. 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 14 од 28.09.2018 година 

65 
 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   

 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот 
законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 
10.09.2018 год., го  доставува следното 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1527 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Киро Темелкоски  на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето: 

ПЕЦО ТРАЈКОСКИ од Прилеп, ул.“ Радовишка “ бр.66, вработен во МОН-Биро за развој на 

образование.  

 

 
 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
член ______________________________________________________ 
 

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

гласило на општина Прилеп  и на огласната табла на општината. 
 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-3/1 
Прилеп, 10.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 



Службен гласник на Општина Прилеп  бр. 14 од 28.09.2018 година 

66 
 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 7a/р 
   
 Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и  други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна 
комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го  доставува следното 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1529 
 

 
На местото на  заменик член на избирачкиот одбор Цвете Тодороска  на кого и престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето: 

КИРИЛ ОВЕЗОСКИ од Прилеп, ул.“Трајко Тарцан“ бр.9/5, вработен во ООУ “Рампо Левката“ – 

Прилеп. 
 

 
 
своерачен потпис на новоименуваниот 
заменик член ______________________________________________________ 
 

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

гласило на општина Прилеп  и на огласната табла на општината. 
 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

      Бр.12-9/1 
Прилеп, 23.09.2018 г. 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   ______________________________________

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 
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3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 
АКТ ПД КПМИСИЈАТА ЗА ПДБЕЛЕЖУВАОЕ ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ И 
ДПДЕЛУВАОЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА           
 
                              ОПШТИНА ПРИЛЕП 
                     Кпмисијата за пдбележуваое празници  
        и манифестации и дпделуваое награди и признанија           
                                           Брпј   09 – 3458/1 
                                         24.09.2018  гпдина 
                                                П  р и л е п 
 
   

ПРЕДМЕТ:  Бараое за дпставуваое на предлпзи за дпделуваое 
                                  на 3-тп нпемвриски награди и признанија 
 
 Пп ппвпд пдбележуваоетп на празникпт на Општина Прилеп 3-ти Нпември, 
Кпмисијата за пдбележуваое празници и манифестации и дпделуваое награди и 
признанија, традиципналнп секпја гпдина дпделува ппштински награди и признанија 
“3-ти Нпември”  какп и награда за живптнп делп. 
  Овие признанија и награди се дпделуваат на физички и правни лица за 
дпстигнуваоа вп ппштественипт, стппанскипт, културнп-уметничкипт и пплитичкипт 
живпт. 
 Предлпг за дпделуваое награди и признанија мпжат да дадат претпријатија, 
здруженија и градани какп и други субјекти. 
 Предлпзите се дпставуваат дп Кпмисијата за пдбележуваое празници и 
манифестации и дпделуваое награди и признанија при Спветпт на Општина Прилеп, 
на приемнптп пдделение вп нпвата ппштинска зграда или на адреса ул.,,Прилепски 
бранители’’ бр.1-Прилеп, ппчнувајќи пд денес (24.09.2018 гпд) дп 22.10.2018 гпдина. 
 Предлпзите треба да бидат пбразлпжени, аргументирани и да ги задпвплуваат 
критериумите за ппсебни дпстигнуваоа вп Општината вп сппдветната пбласт, за 
перипдпт пд 3-ти Нпември 2017 гпдина дп денес, пднпснп за живптнп делп на 
кандидатпт, кпј ппдплг перипд впечатливп е присутен сп значајни пстваруваоа вп 
свпјата пбласт. 
 
  
 
                             ПРЕТСЕДАТЕЛ    

   на Кпмисијата за пдбележуваое празници и                                          
манифестации и дпделуваое награди и признанија             

                                                                                                    Тпни Камчески 
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